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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar a atuação da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação de Pernambuco - UNDIME-PE - no processo de formulação e 

execução das políticas educacionais no âmbito do estado de Pernambuco, no período de 1995 

a 2002, em especial no tocante à educação infantil e ao ensino fundamental. Para tanto, partiu-

se do exame do processo de descentralização que vem sendo praticado no Brasil mediante o 

repasse de atribuições para o poder local, induzindo à municipalização do ensino. A pesquisa, 

de caráter qualitativo, procurou apreender como se efetivaram as relações da UNDIME-PE 

com o governo estadual nesse processo, considerando o regime de colaboração inscrito na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os conceitos de democracia, descentralização e 

municipalização constituíram categorias analíticas que orientaram a coleta dos dados por meio 

de análise documental e de entrevistas semi-estruturadas. Os resultados revelaram que a 

UNDIME-PE assumiu iniciativas voltadas para a transformação da cultura de hierarquia e de 

centralização, que colocavam os municípios na condição de entes subordinados às 

determinações da esfera estadual. Neste percurso, a UNDIME-PE tem participação ativa no 

processo de formulação e implementação da política educacional de Pernambuco, 

contribuindo para a valorização do poder local, mediante a defesa da autonomia municipal, na 

perspectiva de melhoria da qualidade da educação pública. 

 
 
 

Palavras-chave: Política Educacional, UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação de Pernambuco, Regime de colaboração, Educação Municipal e 

Descentralização. 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation was to investigate the work of the National Union of 

Municipal Directors of Education in Pernambuco - UNDIME-PE – during the process of 

development and execution of the educational politics in the state of Pernambuco between 

1995 and 2002, specially elementary and primary education. In order to do so, we started by 

studying the process of decentralization that has been happening in Brazil which will lead to 

the municipalization of education. The research, with a qualitative approach, covered the 

relationship between UNDIME-PE and the State government during this process, considering 

the collaboration strategy registered in the Law of Bases and Guidelines of National 

Education. The concepts of democracy, decentralization and municipalization were analytical 

categories that guided the collection of data through a documental analysis and semi 

structured interviews. This way, UNDIME-PE takes an active role in the process of 

formulation and implementation of the educational politicies in Pernambuco, contributing to 

the value of the local power by defending the municipal self-management towards a quality 

public educational system. 

 

 

 

Key words: Educational Politics, UNDIME, Union of Municipal Directors of Education in 

Pernambuco, Collaboration Strategy, Municipal Education and Decentralization 
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No início dos anos 80 do século XX, com o fim do regime autoritário, o Brasil retoma 

o caminho da democracia. A vitória da oposição nos principais estados em 1982, a eleição 

indireta do presidente Tancredo Neves em 1985, a expressiva vitória dos oposicionistas em 

1986 e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte foram os principais fatos políticos 

que demonstraram o avanço do processo de redemocratização e o fortalecimento do 

federalismo brasileiro. 

É nesse contexto que o discurso da descentralização e da municipalização passa a 

fazer parte da agenda brasileira pressupondo o atendimento dos direitos dos cidadãos. Esse 

debate, contudo, tem despertado polêmicas, pois, muitas vezes, os processos de 

descentralização e de municipalização não concretizam as promessas da democracia e da 

participação política. Adentrar nesse debate é importante para apreender a dinâmica das 

políticas públicas nos anos recentes no País. 

No debate sobre a descentralização, no âmbito da educação, predominam duas 

tendências: uma que valoriza a dimensão propriamente política e outra que privilegia a 

dimensão da racionalidade administrativa e econômica. Tal quadro revela a tensão 

permanente em virtude da coexistência de duas lógicas no processo de descentralização no 

Brasil: a econômica e a política. Essa tensão decorre do predomínio da lógica econômica, nas 

políticas oriundas do Executivo federal, voltada para a diminuição do gasto público, e do 

predomínio da lógica política, no nível local, que precisa lidar tanto com a crescente demanda 

por serviços sociais básicos, quanto com o debate e pressão em torno da descentralização, 

considerada como uma estratégia de democratização das relações entre Estado e sociedade 

civil (FERREIRA, 2002). No Brasil, a descentralização das políticas constituiu historicamente 

uma bandeira das forças que lutavam pela democratização do Estado, na perspectiva da 

instauração de uma ordem social democrática, pois os setores progressistas enxergavam a 
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exacerbada concentração do poder central, como um impedimento ao processo de 

redemocratização (ANDRADE, 1998). 

A partir da década de 1980, cresce, no cenário brasileiro, um amplo movimento em 

prol de mudanças nas relações entre poder central e poder local, bem como em defesa de uma 

maior participação da sociedade civil nos processos decisórios, o que motiva a discussão 

sobre as propostas de descentralização e de participação política. Esse período representou um 

momento especial também de discussão sobre planejamento e política educacional a partir do 

novo quadro conjuntural (MELO, 1997). 

Assim, a descentralização do sistema educacional é vista, muitas vezes, como 

sinônimo de democratização das relações de poder. Nesse contexto, é que despontou, no 

cenário político brasileiro, uma crescente organização de setores da sociedade civil, buscando 

viabilizar canais de expressão dos seus interesses, com vistas a intervir na formulação das 

políticas educacionais (AGUIAR, 1992). 

Pode-se incluir nesse movimento a criação da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), uma associação civil que congrega os dirigentes 

municipais de educação. Essa entidade passou a pressionar o Executivo, advogando uma 

maior participação dos municípios nas questões educacionais, exigindo uma maior 

descentralização das políticas no âmbito federal. 

Alguns autores admitem que a formação da UNDIME, que viria a exercer um papel 

importante ao longo dos anos de 1990 (SETUBAL, 2001), está diretamente relacionada à 

crescente importância de estados e municípios na elaboração e implementação de políticas 

educacionais, associadas à questão do regime de colaboração entre as diversas instâncias de 

governo. Nessa direção, Neves (1991) enfatiza que a criação da UNDIME recrudesceu os 

movimentos de mudanças nas relações de poder central e poder local. 
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Nesse contexto, consideramos a hipótese de que a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação de Pernambuco - UNDIME-PE, por sua representatividade, 

congregando os interesses da educação municipal, é uma instância de discussão e de 

deliberação dos Secretários Municipais de Educação, que contribuiu para a valorização do 

poder local, por meio da defesa da autonomia municipal, desempenhando um papel relevante 

para a melhoria da qualidade da educação pública mediante uma participação ativa na 

definição e implementação de políticas educacionais no âmbito do regime de colaboração. 

Esse entendimento levou-nos a formular algumas questões: como se efetivou o 

processo de definição e implementação da política educacional de Pernambuco, no período 

1995-2002? Qual a importância das ações da UNDIME em Pernambuco no processo de 

formulação e operacionalização da política educacional? Para responder tais questões, 

partimos do pressuposto de que as políticas públicas para a educação, no estado de 

Pernambuco, nesse período, eram predominantemente propostas e executadas por iniciativas 

do executivo estadual. Nesse sentido, buscamos apreender como se efetivaram as relações 

entre as esferas governamentais (estado e municípios) na implementação dessas políticas, a 

partir do que determinam os marcos legais da educação nacional a respeito da autonomia e do 

regime de colaboração. 

Elegemos, então, como objeto de pesquisa, a atuação da UNDIME-PE no processo de 

definição e implementação das políticas educacionais na esfera estadual, no período 1995-

2002. Procuramos analisar as ações efetivadas pela UNDIME-PE diante dos desafios da 

educação municipal, bem como a sua atuação, no sentido de conquistar ou garantir uma 

participação mais efetiva da esfera municipal no processo de definição dos assuntos 

educacionais no estado de Pernambuco. Assim, o foco da pesquisa está centrado nas ações da 

UNDIME-PE que visam garantir a melhoria da educação básica. 
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O interesse por essa temática teve origem em setembro de 1998, período da minha 

participação como capacitadora, na área de Ciências Sociais, no Programa Intermunicipal de 

Formação Continuada1, realizado pela UNDIME- PE, com o apoio do Projeto Nordeste, da 

Secretaria de Educação do estado de Pernambuco e da Prefeitura da cidade do Recife. Os 

objetivos desse projeto estavam centrados na necessidade de elevar os níveis de aprendizagem 

dos alunos matriculados nas escolas municipais de Pernambuco, visando contribuir com a 

formação de cidadãos produtivos e participativos. O projeto objetivava consolidar uma 

política de formação continuada para os educadores das redes municipais, constituindo 

equipes pedagógicas locais e a avaliação permanente da prática pedagógica. 

Convém enfatizar, também, que o interesse por essa temática remonta de uma 

relevante experiência como Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) no município da Escada - PE, em que foi possível apreender questões da política 

educacional. 

Compreendi com tais experiências, e com base em leituras sobre a UNDIME, que as 

ações desenvolvidas pela UNDIME-PE na definição e consecução das políticas educacionais 

no estado de Pernambuco, embora fossem consideradas relevantes, poucos autores se 

debruçavam sobre elas, situação que, por si, indicava a pertinência de tomá-las como objeto 

de estudo. 

Assim, esta investigação tem a finalidade de preencher uma lacuna nos estudos 

relativos ao poder local, contribuindo para ampliar o debate sobre educação municipal. 

Ademais, aprofundar o conhecimento sobre a atuação dessa entidade, justifica-se plenamente, 

dado que esta pode ser hoje considerada, como salienta Iwanow (2000), a legítima 

                                                 
1 O Programa Intermunicipal de Formação Continuada foi desenvolvido no período de 24 meses (1996-1998) 

mediante módulos de formação dos agentes capacitadores e módulos de repasse (multiplicação) de 
conhecimentos para os professores das redes municipais nas áreas de Matemática, Ciências Naturais, Ciências 
Sociais, Língua Portuguesa e Arte-Educação. 
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representante das aspirações da educação municipal, o que certamente vem respaldar a 

importância desta pesquisa. 

Com o intento de apreender como ocorreu a participação da UNDIME–PE no 

processo de formulação e implementação das políticas públicas para a educação de 

Pernambuco, definimos como objetivos específicos da pesquisa: 

1. Analisar as causas que motivaram o surgimento dessa entidade em Pernambuco, 

considerando o processo de formação e consolidação da UNDIME 

NACIONAL/UNDIME PERNAMBUCO, bem como as ações e projetos 

desenvolvidos. 

2. Mapear as políticas educacionais do estado de Pernambuco no período compreendido 

entre 1995-2002, no que se refere à melhoria da qualidade do ensino, à 

descentralização das ações, à municipalização do ensino e à democratização da gestão.  

3. Identificar as ações desenvolvidas pela UNDIME-PE no sentido de mobilizar e 

articular os Dirigentes Municipais de Educação para proporcionar uma maior 

participação da esfera municipal na definição e execução das políticas educacionais no 

estado de Pernambuco. 

 

Considerando a amplitude da temática estudada optamos pela investigação qualitativa, 

numa perspectiva histórico-estrutural e dialética, tendo em vista que a pesquisa qualitativa 

preocupa-se com o significado dos processos sociais, não admitindo visões isoladas ou 

estanques e sem ficar no limite da mera descrição (TRIVIÑOS, 1987). 

Partimos da análise dos documentos elaborados pela UNDIME-PE e pela Secretaria 

Estadual de Educação e realizamos entrevistas semi-estruturadas, utilizando a técnica de 

“História Oral”. Dessa forma, mediante a análise temática dos dados coletados e por meio da 

combinação desses procedimentos, identificamos e registramos a atuação da UNDIME-PE no 
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processo de definição e implementação das políticas educacionais da esfera estadual, no 

período 1995-2002, bem como buscamos apreender como se efetivaram as relações de 

colaboração entre esferas governamentais nesse âmbito. O resultado dessas análises deu 

origem aos três capítulos que estruturam o presente estudo. 

No capítulo 1 – ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA, descrevemos os 

procedimentos utilizados para apreender a realidade investigada, com base nas categorias 

analíticas: Democracia, Descentralização e Municipalização. Abordamos o processo de 

descentralização que vem sendo praticado no Brasil, como uma estratégia de redução dos 

gastos públicos, sob a justificativa de otimizar recursos, no sentido de criar condições de 

maior eficácia e eficiência, de competitividade e de outros aspectos do campo da 

racionalidade econômica. Buscamos entender as intenções descentralizadoras no âmbito da 

discussão sobre o paradigma gerencial de gestão, em especial no campo educacional. Desse 

modo, com a intenção de compreender o re-ordenamento das estruturas burocráticas, do 

enxugamento da máquina administrativa, mediante descentralização/municipalização das 

ações governamentais, procuramos identificar a descentralização de poderes, de 

responsabilidades e de recursos entre os entes federados, no campo educacional, nas 

determinações da Constituição Federal promulgada em 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n° 9394/96) e na Emenda Constitucional n° 14/96. 

No capítulo 2 – A UNDIME E AS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZAÇÃO E 

MUNICIPALIZAÇÃO, analisamos o papel da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação - UNDIME no processo de descentralização e municipalização da educação no 

Brasil, destacando a efetivação desses processos no estado de Pernambuco por meio da 

análise da organização do sistema educacional, do exame de ações, programas e projetos 

realizados pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE), nas gestões 1995-1998 e 1999-
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2002, em sintonia com os respectivos Planos Estaduais de Educação (1996-1999/2000 – 

2009). 

No capítulo 3 – A INFLUÊNCIA DA UNDIME-PE NA POLÍTICA 

EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO, problematizamos a atuação da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco - UNDIME-PE – destacando as ações 

voltadas para uma maior participação da esfera municipal nas decisões atinentes às questões 

educacionais. Ademais, apresentamos as ações desenvolvidas pela UNDIME-PE em conjunto 

ou não com a Secretaria de Educação de Pernambuco na definição, implantação e 

implementação das políticas educacionais no âmbito estadual no período de 1995 a 2002, 

destacando as implicações destas políticas para a educação municipal. Com a intenção de 

situar o novo posicionamento dos municípios, a partir da Constituição Federal de 1988, da Lei 

n° 9394/96 e da Emenda Constitucional n° 14/96, destacamos as iniciativas atinentes ao 

processo de descentralização que vem ocorrendo no estado de Pernambuco nos últimos anos 

pela via da municipalização do ensino.  

Nas considerações finais, apresentamos uma contribuição para o avanço da discussão 

a respeito da Educação Municipal e da mudança na forma de definição e execução da política 

educacional, a partir das ações e conquistas efetivadas pela UNDIME-PE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ABORDAGEM TEÓRICO - METODOLÓGICA: O CAMINHO 

PERCORRIDO PARA  APREENDER  A  REALIDADE 
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1.1 Democracia, democratização: construção de espaços de participação política 

 

Tendo origem na Grécia Antiga, o termo democracia, como é sabido, significa “o 

governo de demos”, isto é, “governo do povo” (SAES, 1987). O “povo” entendido como o 

conjunto dos cidadãos a quem cabe, em última instância, o direito de tomar as decisões 

coletivas (BOBBIO, 1997). 

Entendido como forma de governo, o termo democracia tem longa tradição na 

filosofia política. Assim, para Bodin, “a democracia, ou regime popular, é uma forma de 

Estado, em que todo o povo – ou sua maioria reunida em assembléia – tem o poder soberano” 

(apud BOBBIO, 2001b, p. 97). Tal procedimento constitui a democracia direta, a qual se 

caracteriza pelo fato de que a legislação, assim como as principais funções executivas e 

judiciárias, é exercida pelos cidadãos em assembléia popular ou assembléia primária. Essa 

organização é possível apenas em comunidades pequenas e sob condições sociais simples. 

Assim, a forma de democracia direta não desempenha nenhum papel importante na vida 

política moderna (KELSEN, 1998), pois, segundo Chauí (1999), a democracia moderna é 

representativa, na qual o direito à participação tornou-se, portanto, indireto, mediante a 

escolha de representantes. 

Kelsen (1998) salienta que, segundo a definição tradicional, um governo é 

“representativo” na medida em que os seus funcionários, durante sua ocupação do poder, 

refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com estes. Ademais, para se 

estabelecer uma verdadeira relação de representação, não basta que o representante seja 

nomeado ou eleito pelos representados. É necessário que o representante seja juridicamente 

obrigado a executar a vontade dos representados e que o cumprimento dessa obrigação seja 

juridicamente garantido. 
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Uma vez conquistada a democracia política, percebe-se que a esfera política está, por 

sua vez, incluída numa esfera muito mais ampla que é a esfera da sociedade no seu todo e que 

não existe decisão política que não seja condicionada ou até mesmo determinada por aquilo 

que acontece na sociedade civil. Percebe-se que uma coisa é a democracia do estado (ocorrida 

com a instituição dos parlamentos), outra coisa é a democratização da sociedade, donde se 

conclui que pode existir um estado democrático numa sociedade em que a maior parte das 

instituições – da família à escola, da empresa à gestão dos serviços públicos – não é 

governada democraticamente (BOBBIO, 1986, p. 55). 

Convém ressaltar que, quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se a 

tradição democrática como instituição de três direitos fundamentais que definiam o cidadão: 

Igualdade perante as leis e os costumes da polis, Liberdade de expor em público seus 

interesses e suas opiniões, devendo acatar a decisão tomada publicamente e Participação no 

Poder, pois, do ponto de vista político, todos os cidadãos têm competência para opinar e 

decidir. Isso porque a política não é uma questão técnica nem científica, mas ação coletiva 

(CHAUI, 1999). 

As principais correntes do pensamento político contemporâneo conferem centralidade 

ao papel do direito e da cidadania na construção de um Estado democrático, pois, num Estado 

democrático, cabe ao Direito o papel normativo de regular as relações interindividuais, as 

relações entre indivíduos e o Estado, entre os direitos civis e os deveres cívicos, entre os 

direitos e deveres da cidadania, definindo as regras do jogo da vida democrática. A cidadania 

poderá, dessa forma, cumprir um papel libertador e contribuir para a emancipação humana, 

abrindo novos espaços de liberdade (VIEIRA, 2001). 

Assim, a essência do fenômeno político designado pelo termo democracia era a 

participação dos governados no governo, o princípio de liberdade no sentido de 
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autodeterminação política e foi com esse significado que o termo foi adotado pela teoria 

política da civilização ocidental (KELSEN, 2000). 

Desse modo, a Democracia não é apenas um regime político com partidos e eleições 

livres. É, sobretudo, uma forma de existência social. Democracia é uma sociedade aberta, que 

permite sempre a criação de novos direitos, onde as lutas pela liberdade e igualdade ampliam 

os direitos civis e políticos da cidadania, criam os direitos sociais, os direitos das chamadas 

“minorias” (VIEIRA, 2001). 

A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Não 

só trabalha politicamente os diversos interesses e necessidades particulares existentes na 

sociedade, como procura instituí-los em direitos universais reconhecidos formalmente. Assim, 

os indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais, sindicatos e 

partidos, constituindo um contra-poder social que limita o poder do Estado (CHAUI, 1999). 

Considerada como um modo de organização social, a Democracia tem encontrado na 

participação um dos seus significados, cuja tônica tem dependido da perspectiva teórica em 

que se acha inscrita, podendo assumir conotações diversas. A participação se acha vinculada 

às contingências históricas, aos tipos de relações sociais e políticas vigentes numa dada 

conjuntura. Participação política e democracia possuem entre si uma estreita articulação, não 

obstante as diferentes conotações que, historicamente, vêm sendo atribuídas a essa relação 

(PEREIRA, 2005). No entanto, a questão fundamental no que se refere à participação diz 

respeito ao seu papel na tomada de decisão, considerando o processo decisório como um 

elemento central de uma teoria democrática (TEIXEIRA, 2001). 

Nessa perspectiva, Santos (2001) afirma que uma nova teoria da democracia assenta, 

antes de tudo, na formulação de critérios democráticos de participação política, a qual implica 

uma articulação entre democracia representativa e democracia participativa. Para que tal 

articulação seja possível é necessário que o campo político seja radicalmente redefinido e 
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ampliado; também deverá proceder a repolitização global da prática social, ao mesmo tempo 

que criará novas oportunidades para o exercício de novas formas de democracia e de 

cidadania. Nesse quadro, politizar significa identificar relações de poder e imaginar formas 

práticas de transformá-las em relações de autoridade partilhada. 

Nessa direção, a democracia é soberania popular, é construção de uma comunidade 

participativa, é igualdade. Uma verdadeira democracia é um processo que implica não só 

mudanças políticas, mas também, econômicas e sociais. No entanto, só pode haver 

democracia para as grandes massas da população se elas forem capazes de se organizar, de 

expressar seus anseios e de obter efetivamente conquistas sociais, culturais e políticas no 

quadro de uma institucionalidade em permanente expressão. Assim, a democracia é um valor 

universal, sobretudo, porque é um constante desafio (COUTINHO, 2000). 

A Democracia, portanto, diz respeito aos direitos do homem. De cada homem, de 

todos os homens. É uma realidade dinâmica que se vai desenvolvendo, acrescendo e 

melhorando. Desse modo, é um processo longo que nunca estará acabado. É também uma 

realidade complexa, pois existem diversas acepções de democracia: democracia política, 

democracia econômica, democracia social, democracia cultural etc. (GOMES, 2001). 

Convém ressaltar que cada uma dessas acepções de democracia pressupõe critérios 

distintos para a descrição de diferentes períodos da história democrática, podendo admitir que 

uma idéia geral de democracia permaneça em cada um desses tipos. Essa construção se dá em 

meio às circunstâncias criadas por uma crise social e econômica que acentua as situações de 

desigualdades sociais extremas. Em conseqüência, as novas democracias estão tomando 

formas institucionais peculiares que enfatizam mais a delegação do que a representação ou 

participação (WEFFORT, 1992). 

Diante disso, como pensar a democracia numa ordem mundial globalizada, 

caracterizada, por um lado, pela liberdade e, por outro, pela exclusão? No século XX, a 
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democracia estabeleceu-se como regime político dominante, não porque garantia liberdade, 

nem porque seja o melhor caminho para alcançar uma maior justiça social, mas porque, afinal, 

revelou-se, como o regime mais capaz de manter a ordem e promover o desenvolvimento 

econômico. Foi no século XX que a democracia generalizou-se como regime político: na 

primeira metade do século, nos países desenvolvidos; na segunda, nos países em 

desenvolvimento da América Latina; no fim do século, em alguns países asiáticos e africanos 

(PEREIRA, 1999). 

Vale considerar, no entanto, que a democratização é o processo através do qual a 

sociedade se organiza, se estrutura, ganha forças e, gradualmente, passa a se impor ao Estado 

e à elite que o domina. Usando uma linguagem mais atual, a sociedade civil será tanto mais 

democrática quanto maior for o capital social2 existente na sociedade, quanto maior for o 

número de associações representativas da sociedade civil (PEREIRA, 1999). 

Nesse sentido, Bobbio (2001a) ressalta que o processo de alargamento da democracia 

na sociedade contemporânea não ocorre apenas através da integração da democracia 

representativa com a democracia direta, mas também, e, sobretudo, através da extensão da 

democratização. Em conseqüência, as formas hodiernas de desenvolvimento da democracia 

não podem ser interpretadas como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas devem 

ser bem mais entendidas como a ocupação, por parte de formas até tradicionais de 

democracias, de novos espaços, isto é, de espaços até então dominados por organizações de 

tipo hierárquico ou burocrático. 

A democracia, portanto, não é apenas uma opção de regime dentre outras igualmente 

disponíveis em todos os momentos e lugares, mas propriamente constitui uma resposta a 

desafios e a aspirações históricas (DALLMAYR, 2001). No entanto, para Sola (1999), os 

parâmetros da discussão em torno dos significados estabelecidos do termo democracia vêm 
                                                 
2 O capital social pode ser compreendido como a relação direta entre os graus de associacionismo, confiança e 

cooperação atingidos por uma sociedade democrática organizada do ponto de vista cívico e cidadão e a boa 
governança e a prosperidade econômica (FRANCO, 1999). 
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sendo alterados, pois, a expansão do número de países em via de democratização tem levado a 

uma mudança de perspectiva no que diz respeito à teoria democrática estabelecida. Os 

desafios teóricos e metodológicos tornam-se ainda mais complexos quando se trata de integrar 

a questão das reformas do Estado e, portanto, a reestruturação das relações entre Estado e 

sociedade enquanto tópico especial da questão democrática.  

As reflexões sobre a América Latina registram o uso do termo democracia qualificada 

pelo aposto delegativa, híbrida, eleitoralista, em que esses adjetivos denotem tipos de 

insuficiências, que impedem credenciar esses regimes como plenamente democráticos 

(SOLA, 1999). 

Ademais, se nos anos 60 e 70, a América Latina ofereceu numerosos exemplos de 

regime autoritários, nos anos 80 ela passou a oferecer muitos exemplos de “novas 

democracias”. Nessa direção, as “novas democracias” são aquelas cuja construção ocorre em 

meio às condições políticas de uma transição na qual foi impossível a completa eliminação do 

passado autoritário (WEFFORT, 1992). 

Independente das conseqüências econômicas da democracia, o período de transição 

aberto na década de 80 na América Latina consistiu precisamente no fato de que as lutas 

populares foram colocadas tendo como eixo principal os temas fundantes da teoria 

democrática clássica – a soberania popular, a representação política, a divisão de poderes, o 

império do direito, o exercício das liberdades e as dimensões da igualdade. Mas 

complementando-os com a nova preocupação pela justiça que, graças à secular luta de classes 

subalternas, se converteram em componentes essenciais das novas reivindicações 

democráticas. Uma vasta e complexa série de demandas societais parecia sintetizar-se na 

aspiração democrática, transformada agora em uma eficaz “idéia força” capaz de mobilizar 

vastos setores da sociedade civil em sua luta contra o despotismo político e a criação ou 

recuperação da democracia (BORON, 1994). 
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Para Candau e Sacavino (2000), o que vivemos na América Latina e no Brasil são 

processos de democratização, com maior ou menor êxito, desenvolvidos ou orientados por 

uma ou outra visão de democracia. Nesse contexto, a democratização deve ser entendida 

como o processo histórico, social e político, mediante o qual as instituições, as organizações, 

os grupos, os movimentos etc. concretizam na prática o valor da democracia. 

Por outro lado, a democracia também tem uma tendência imanente rumo à 

descentralização num sentido dinâmico. Pois a descentralização permite uma aproximação 

maior da idéia de democracia do que a centralização (KELSEN, 1998). Nesse sentido, o 

consenso gerado em torno da necessidade de descentralização das ações governamentais 

respondia aos anseios democratizantes dos setores progressistas que enxergavam, na 

exacerbada centralização do poder central, um impedimento ao processo de redemocratização 

em curso no Brasil nos anos de 1980. Diante disso, no item seguinte desenvolveremos 

algumas reflexões a respeito da descentralização na sociedade brasileira.  

 

1.2 Processo de descentralização e municipalização na educação brasileira 

 

A temática da descentralização não é nova na educação brasileira, podendo-se dizer 

que faz parte de um “programa” bastante antigo de tentativa de rompimento com a tradição 

cultural e política herdada do Império Português (OLIVEIRA, 2000). De fato, tem se tornado 

senso comum afirmar que as origens da descentralização remontam ao Império, quando da 

promulgação do Ato Adicional de 1834, o qual, segundo Romanelli (2000), delegou às 

províncias o direito de regulamentar e promover a educação primária e secundária. Porém, de 

acordo com Vieira (2000), os primeiros instrumentos da descentralização devem ser buscados 

em 1828, na lei que instituiu as câmaras municipais em cada cidade e vila do Império, às 

quais foram conferidas atribuições no campo educacional. 
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Na primeira metade do século XX, a preocupação com a descentralização na educação 

permaneceu. O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, divulgado em 1932, assinado 

pelos educadores de expressão da época, contemplou, de modo explícito, a necessidade da 

descentralização. Nele, afirma-se que a organização da educação brasileira unitária não 

implica em centralismo, porque unidade não significa uniformidade, não sendo “na 

centralização, mas na aplicação da doutrina federativa e descentralizadora, que teremos de 

buscar o meio de levar a cabo, em toda a república, uma obra metódica e coordenada, de 

acordo com um plano comum, de completa eficiência, tanto em intensidade como em 

extensão” (MANIFESTO, p. 65 apud PEIXOTO, 1999). 

Retomada na década de 1940 do século XX, com o fim do Estado Novo, e na década 

de 70, com o golpe militar de 1964, a descentralização do ensino foi sempre apresentada 

como portadora de um conjunto de vantagens, nem sempre totalmente verdadeiro. Ela seria 

propiciadora de uma ação de política educacional menos burocratizada, permitiria maior 

flexibilidade nas mudanças curriculares e possibilitaria uma gestão mais democrática das 

escolas (PEIXOTO, 1999). 

Ademais, a descentralização, conceito que, historicamente, tem comportado posições 

diversas, vem adquirindo significativo espaço no cenário brasileiro, sobretudo, a partir dos 

anos oitenta, período em que aparece como uma reivindicação democrática, firmada na 

premissa de que o acentuado centralismo que caracterizou o regime militar dos anos setenta 

havia produzido uma cultura de ineficiência, corrupção e cerceamento da participação nos 

processos decisórios (PEREIRA, 2005). 

Assim, enquanto as políticas do período da “Nova República” (1985-1989) regularam 

uma racionalidade democrática que provocou dispersão de recursos e facilitou práticas 

clientelistas (SOUZA E FARIA, 2003), o processo de descentralização no que se refere 

especificamente à área educacional passou a se inserir no contexto de transformações do 
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sistema federativo brasileiro, iniciado com a crise do regime autoritário ocorrida nos anos 80, 

além de ter sido impulsionada pela crise fiscal e financeira que se abateu sobre o Estado 

autoritário e centralizado (COSTA, 1997). Com efeito, a exacerbação centralizadora dos 

governos autoritários gerou no Brasil o modismo descentralizador da transição democrática, 

construído a partir de uma lógica discutível: os governos autoritários centralizaram; o 

autoritarismo é um mal; logo, toda a centralização é um mal (ROMÃO, 1992).  

Desse modo, a descentralização costuma emergir como o pólo positivo, ao qual se 

associam valores como liberdade individual e autogoverno democrático, em contraposição à 

centralização, considerada o pólo negativo, geralmente associado com o totalitarismo e 

autocracia (VIEIRA, 1971). Nesse sentido, a descentralização tem sido utilizada como um 

recurso das políticas democráticas, sendo ela uma estratégia a partir da qual se subentende a 

ampliação da autonomia das instituições em seus diversos níveis. Nestes termos, incluem 

aspectos ligados aos processos políticos de decisão, desde o poder central até as unidades do 

sistema (BOTTER, 2004). 

No caso das políticas sociais, particularmente, a oposição ao autoritarismo confundiu, 

em um só movimento, descentralização, democratização e participação, fortalecendo a 

convicção de que sua implementação resultaria necessariamente em mais eficiência, eficácia e 

efetividade no emprego dos recursos públicos, e em mais eqüidade no atendimento da 

população (ALBUQUERQUE e KNOOP, 1995). 

Convém ressaltar, aliás, que a descentralização diz respeito à distribuição das funções 

administrativas entre os níveis de governo. De fato, formas as mais variadas de transferência 

de recursos e delegação de funções permitem que um dado nível de governo desempenhe 

funções de gestão de uma dada política, independentemente de sua autonomia política e fiscal 

(ARRETCHE, 2002). 
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A descentralização não deve ser confundida com desconcentração, que representa 

apenas a distribuição da responsabilidade executiva de atividades, programas e projetos, sem 

transferência da autoridade e autonomia decisória. A descentralização, portanto, é concebida 

como parte de um processo histórico, de recuperação do poder de decisão, ato de cidadania e 

poder popular (GADOTTI e ROMÃO, 1993). Nessa direção, a descentralização é associada a 

atitudes que tiram das mãos do poder central parte de suas atribuições e capacidades de 

intervenção, democratizando as relações, ampliando a participação de setores até então 

excluídos (GIL e ARELARO, 2004). 

Ao final da década de 1980, quando da promulgação da Constituição Federal em 1988, 

a tese da descentralização da educação se torna efetivamente lei (artigo 211), mediante a qual 

se propugna a organização dos sistemas de ensino entre União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, pela via do regime de colaboração (SOUZA e FARIA, 2003). 

Diante disso, o papel político da esfera municipal no processo de descentralização é de 

fundamental importância, conforme observa Andrade (1998, p. 7), considerando que o nível 

municipal de governo “é o protagonista central, para o qual são transferidas as novas 

responsabilidades de ação. É sua capacidade real para assumir essas responsabilidades que 

determina os rumos tomados pelo processo ou a sua exeqüibilidade. Essa capacidade é 

determinada, em grande medida, pela sua possibilidade de exercer a autonomia”. 

Vale considerar que a temática do poder local surge, assim, no seio do debate sobre 

descentralização e o processo de construção de uma sociedade mais justa e democrática. A 

literatura sobre o tema registra que esta é uma tendência que se fortalece em momentos 

conjunturais de transição e consolidação democráticas, em que se associa a descentralização 

ao processo de democratização política e social, uma vez que pode vir a favorecer a 

ampliação do espaço público (FERREIRA, 2002). 
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No interior desse debate, os espaços locais vêm ganhando crescente importância e os 

municípios passam a ser concebidos como atores políticos relevantes, capazes de assumir o 

direcionamento das ações de intervenção nas diversas esferas da vida social e de atuar como 

elo de articulação entre a sociedade civil, as diferentes instâncias do Estado e a iniciativa 

privada (CASTELLS e BORJA, 1996). 

Contudo, o movimento em direção à descentralização da educação não se esgota nos 

anos de 1980. Pois, como ressalta Azevedo (2002), os parâmetros assumidos pela reforma 

administrativa do Estado nos anos 90 são distintos daqueles reclamados pelas forças 

organizadas da sociedade civil quando das lutas pela redemocratização do país. Com efeito, a 

idéia da descentralização que sempre foi identificada pelas forças progressivas com as 

aspirações por maior participação nas decisões e, portanto, com práticas democráticas 

substantivas, é inteiramente re-significada. 

A partir de 1995, os parâmetros da reforma administrativa brasileira inseriram-se, 

pois, na solução concebida pelo governo para ajustar o país aos novos requerimentos impostos 

pelos modelos econômicos e políticos, em face das exigências que os rumos do processo de 

acumulação plasmaram para os mercados e em face da postura subordinada das nossas elites a 

essas imposições. 

No que se refere à educação, a reforma do Estado, entre outros aspectos, traduz-se no 

entendimento de que é preciso ajustar a gestão dos sistemas de ensino e das escolas ao modelo 

gerencial, conforme divulgado pelo poder central, em consonância com os discursos das 

agências externas de cooperação e financiamento. Segundo tal entendimento, esse é o modo 

de garantir a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, com base no princípio da 

eficiência e na busca da relação ótima entre a qualidade e os seus custos (AZEVEDO, 2002). 

No entanto, a situação se coloca como problemática no momento em que as medidas 

definidas pela regulação estatal de inspiração neoliberal não respondem ao alargamento do 
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atendimento dos direitos sociais. As tendências descentralizadoras, nesse contexto, tendem a 

representar uma estratégia de maximização de recursos escassos, que, num momento de crise 

econômica, inviabiliza a implantação de grandes projetos centralizados como ocorreu em 

outras conjunturas. Assim, a impossibilidade de promover mudanças globais leva a 

impulsionar as ações locais, que são, em certa medida, pontuais, desconsiderando as carências 

e necessidades específicas que tendem a travar o exercício da autonomia concedida 

(FERREIRA, 2002). 

Nesse sentido, a descentralização se apresenta como um mecanismo/estratégia de 

viabilizar as ações do Estado de forma eficiente e eficaz, mediante o controle com os gastos 

dos governos e o repasse das obrigações para o poder local tentando reduzir o Estado às suas 

funções mínimas (ARRUDA, 2003). Este modelo, determinante da reforma do Estado no 

Brasil, irá orientar a descentralização como forma de desburocratização do Estado e de 

abertura a novas formas de gestão da esfera pública, a autonomia gerencial para as unidades 

escolares e, ainda, a busca de incrementos nos índices de produtividade dos sistemas públicos 

(SOUZA e FARIA, 2003). 

Aliás, a defesa da descentralização tem se constituído na marca do discurso dos 

principais órgãos internacionais de fomento ao desenvolvimento. Nesse caso, descentralização 

é concebida como um dos mecanismos centrais para promover a diminuição do déficit público 

e a estabilização econômica, componentes fundamentais do processo de ajuste estrutural das 

economias emergentes sob os ditames da globalização (FERREIRA, 2003). 

Portanto, é nesse contexto que, no período entre 1995 a 2002, a política educacional 

brasileira radicalizou o processo de descentralização, mediante a aprovação da Lei 9.394/96, 

da implementação de medidas, como a redefinição do fluxo do financiamento por meio do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
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Magistério – FUNDEF, como também mediante o reforço financeiro das escolas via 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE3.  

Para Gil e Arelaro, o período compreendido entre 1995 e 2002 

 

entra para a História como aquele no qual a educação brasileira passou a ser 

mais municipal que estadual. Pois, em 1995, pouco mais de 1/3 das matrículas 

de ensino fundamental estavam sob a responsabilidade dos Municípios. No 

ano de 2000, mais da metade dos alunos deste mesmo nível estavam em 

escolas municipais (2004, p. 23). 

 

Para Azevedo (2002), o processo de municipalização hodierno se baseia numa lógica 

economicista-instrumental, o qual se articula com um movimento mais amplo: o projeto de 

sociedade em implementação no Brasil, que se alinha e se subordina aos interesses 

capitalistas, firmados nas últimas décadas do século XX, de acordo com as estratégias 

político-financeiras que os grupos hegemônicos passaram a impor ao mundo. 

No entanto, os argumentos utilizados em defesa da municipalização apontam no 

sentido do ganho de eficiência e mais democratização dos sistemas de ensino. A bandeira da 

municipalização é apresentada muitas vezes como uma panacéia definitiva para os males da 

educação (PINTO, 1992). 

Não obstante, é possível observar que, na década de 90, os debates referentes à 

municipalização e sobre a descentralização atingiram novo patamar, pois se percebeu que não 

era suficiente repassar as escolas para a responsabilidade dos municípios. Municipalizar ou 

descentralizar o ensino implica uma revisão do próprio sistema. Os programas de 

municipalização deverão proporcionar uma nova estrutura do sistema educacional e mudanças 

na própria concepção de escola pública (GADOTTI, 2001). 

                                                 
3 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), originalmente denominado Programa de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), foi criado em 1995 pelo Governo Federal e surgiu, em 
certa medida, comprometido com a descentralização da execução de recursos federais voltados à melhoria da 
infra-estrutura física e pedagógica das escolas (SOUZA e FARIA, 2003). 
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Cabe enfatizar, no entanto, que o processo de municipalização do ensino foi acelerado 

em função da implementação do FUNDEF, uma vez que a Emenda Constitucional n° 14 

disciplinou a distribuição de responsabilidades e recursos entre as esferas administrativas, 

retirando parte das receitas dos municípios que não mantiveram rede própria de ensino 

fundamental. Assim, ao criar o FUNDEF, a Emenda Constitucional n° 14 exerceu caráter 

indutor da municipalização do ensino (FONSECA, 1997). 

Desse modo, a municipalização, como hoje se configura no Brasil, mantenedora da 

centralização do poder decisório no âmbito da União, acabou por evidenciar a existência de 

uma intensa divisão técnica e política do financiamento e da gestão da Educação Básica, 

dissociada, portanto, do espírito de solidariedade e colaboração que marcaram, 

significativamente, os avanços legais em torno da proposta do estabelecimento de novas 

relações entre os entes federados, expostos pela CF (1988) e pela nova LDB (1996), no 

sentido de virem a ser mais democráticas. Assim, cabe reiterar que o grande desafio da 

Educação Municipal se constitui na superação das tensões postas no cenário político 

contemporâneo, de redefinição urgente do projeto federalista brasileiro, no sentido de que 

haja uma redistribuição efetiva de poder decisório de modo a permitir que os Municípios, de 

fato, se tornem entes federados, divorciando-se de seu perfil de apêndice de outras instâncias 

de poder (SOUZA e FARIA, 2004). 

Portanto, torna-se importante analisarmos os marcos legais da educação nacional, no 

que se refere aos aspectos descentralizadores, mediante as alterações na distribuição de 

poderes, responsabilidades e recursos entre as esferas governamentais. Cumpre verificar as 

questões das inovações no campo educacional, com ênfase nas determinações da Constituição 

Federal de 1988, na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e 

na implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF). 
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1.3 A Descentralização e os Marcos Legais da Educação Brasileira 

 

1.3.1 A descentralização determinada pela Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição de 1988 consolida a tendência descentralizadora, vigente na pauta de 

reivindicações apresentadas à Assembléia Constituinte, motivada pela questão municipalista. 

Assim, a nova Carta define novo arranjo federativo para o país, com significativa 

transferência de funções, poder decisório e recursos, do plano federal para o estadual e 

municipal (ANDRADE, 1998). 

De fato, a Assembléia Nacional Constituinte foi, ao longo dos anos de 1987 e 1988, 

uma vitrine dos conflitos sociais e das dificuldades em encontrar uma solução de consenso 

para eles. No entanto, com a nova Constituição, o país entrou numa fase de interrogações e 

cobranças. A Constituição tornou-se o remanso acolhedor das insatisfações de uma sociedade 

que lentamente busca se organizar e procura o próprio futuro. As lutas e entrechoques que 

ocorreram para que este documento viesse à luz traduzem um momento de transição na 

sociedade brasileira (LOPEZ, 1997). Apesar disso, a tônica da nova ordem institucional, que 

então se anuncia com a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, é a de assegurar ao 

cidadão a proteção dos direitos individuais e a cobertura das suas necessidades básicas através 

dos serviços essenciais que lhe devem ser oferecidos. Ela vem associada à proposta de 

descentralização de recursos e de responsabilidades que culmina com o fortalecimento do 

federalismo (BARRETO, 1990). 

O tema da educação teve especial relevância no debate popular que antecedeu e que 

acompanhou o período de reunião da Assembléia Nacional Constituinte: mobilizaram-se 

professores, funcionários de escolas e estudantes. Atos públicos foram realizados nas mais 

diversas capitais do país em favor da escola pública, de mais verbas para a educação, da 
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autonomia universitária, pela democratização do ensino em geral, pela valorização do 

professor (HERKENHOFF, 1989). 

Desse modo, verifica-se que, ao longo dos anos de 1980, o processo de 

desconcentração de poder veio gradativamente e acabou culminando na nova Constituição 

Federal4, promulgada em 1988, onde a reformulação do federalismo brasileiro impôs limites 

aos poderes federais, corrigindo algumas distorções oriundas do processo centralizador 

adotado nos últimos anos. Ademais, a democratização – particularmente a retomada de 

eleições diretas para todos os níveis de governo – e a descentralização fiscal da Constituição 

de 1988 alteraram profundamente as bases de autoridades dos poderes locais (ARRETCHE, 

2002). 

Uma das heranças positivas dos anos 80 foi o fato de terem feito emergir, 

definitivamente, o protagonismo dos estados e municípios na educação (MELLO, 1996). 

Assim, convém ressaltar que a Constituição Federal de 1988 determina os seguintes pontos, 

no que toca especificamente aos municípios: 

 

a) A introdução formal do município como integrante da federação, nos 

artigos 1º e 18º da Constituição [...]. O entendimento desse quadro mostra-nos 

que, após 1988, as finalidades do Estado para serem alcançadas passam a 

envolver, não somente a União e os estados federados, mas também os 

municípios; b) prerrogativa de o município poder elaborar sua Lei Orgânica, o 

equivalente constitucional que enfatiza os eixos legais da estrutura municipal 

e organiza essa esfera de governo; c) A reforma tributaria, que representa para 

o município a providência mais importante entre todas voltadas para a 

descentralização. As expectativas municipais para consolidar a independência 

e autonomia administrativo-financeira somente se tornariam realidade com 

                                                 
4 Apesar da importância da eleição indireta, do colégio eleitoral formado pelo Congresso Nacional, que elegeu 

Tancredo Neves, um político civil, para a presidência da República, oficializando o fim da ditadura, o marco 
principal da transição entre a era ditatorial e a democracia política foi a elaboração e promulgação da 
Constituição Federal de 1988. Ela restabeleceu e ampliou os direitos políticos (CF, capítulo IV, Art. 14 a 16), o 
pluripartidarismo (CF, capítulo V, Art. 17), os direitos sociais (CF, capítulo II, Art. 6° a 11),direitos e deveres 
individuais e coletivos (CF, capítulo I, Art. 5°) e as eleições diretas para o cargo do Poder Executivo: prefeitos, 
governadores, presidente da República (OLIVEIRA, 2003). 
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uma contrapartida de recursos. As determinações constitucionais preenchem 

esse quesito quando, no seu título VI, “Da Tributação e do Orçamento”, 

ocupa-se do Sistema Tributário Nacional. Nesse ponto, estabelece as regras 

gerais para o exercício do poder de tributar, indica os tributos que cabem às 

três esferas de governo e estipula como fazer a distribuição das receitas 

tributarias, de União para os estados e de ambos na direção dos municípios 

(SILVA, 1998, p. 25-26). 

 

Apesar disso, a estrutura legal, por não definir claramente as responsabilidades dos 

três níveis de governo, gera um processo desequilibrado de descentralização (JACOBI, 2002). 

Nessa perspectiva, Sato (1993) salienta que a Constituição atual não é uma peça acabada; está 

à espera de sua regulamentação através de leis complementares ou mesmo da revisão. O 

relevante é a presença de indicadores dos termos de colaboração.  

Diante disso, é importante ressaltar que, quanto à educação, a Constituição de 1988, 

em seu artigo 211, estabelece, de uma forma inédita na legislação brasileira, a organização 

dos sistemas de ensino entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela via 

do regime de colaboração, o qual aponta para decisões compartilhadas entre sistemas de 

ensino iguais e autônomos entre si. Esta concepção aponta, portanto, para a colaboração, 

principalmente, nos aspectos da divisão de responsabilidades pela oferta do ensino entre 

instâncias federadas, do planejamento educacional (planos de educação e censos escolares), 

buscando o compromisso comum com a qualidade do ensino; da superação de decisões 

impostas ou da simples transferência de encargos, sem o repasse devido dos meios e recursos 

necessários, e, ainda, da garantia de participação da sociedade, através dos seus Conselhos, 

com representação popular e poder deliberativo (SOUZA e FARIA, 2003). 

Assim, o regime de colaboração foi adotado pela Constituição como forma de evitar a 

fragmentação das ações do poder público na área da educação. Ele é, portanto, uma estratégia 

de organização da educação nacional, que deve contar sempre mais com a disposição tanto da 
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União, quanto dos estados e dos municípios em realizar o diálogo entre iguais, cada um com 

responsabilidades próprias, responsabilidades partilhadas e executadas cooperativamente. 

Uma condição importante para que o regime de colaboração se exerça no seu 

verdadeiro sentido é que os municípios instituam seus sistemas de ensino, pois estes 

dialogarão com os sistemas estaduais e com o da União sem subordinação ou hierarquia. 

Dessa forma, a Constituição aprovada em 1988 amplia a autonomia dos estados e municípios, 

promovendo estes à condição de entes federados. 

Além disso, a “Constituição Cidadã”, de 1988, ampliou direitos existentes e 

determinou outros, gerando a elevação dos custos para o setor público. Os mínimos 

orçamentários para a educação foram alterados, cabendo à União pelo menos 18% e aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios nunca menos que 25% da receita resultante de 

impostos, compreendida e proveniente de transferências (Art. 212) (OLIVEIRA, 1999b). 

Entretanto, com o desencadeamento do processo de descentralização político-

administrativo ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988, o município ganhou 

força e autonomia para a gestão de programas básicos de atendimento à população com ampla 

participação dos cidadãos. Nesse contexto, Both (1997, p. 118) destaca que a Constituição 

(1988), possivelmente, representa o ponto de apoio maior, por ora, para uma municipalização 

do ensino, pois vem enfatizado no Artigo 211, parágrafo 2º, que: “Os municípios atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar”. Além disso, dá forças ao município 

“para desenvolvimento de seu sistema de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória” (Art. 211, parágrafo 1º). 

No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de tratar dos 

recursos financeiros, fixando normas relativas ao cumprimento do dispositivo constitucional, 

introduz inovações em relação aos diferentes níveis e modalidades de ensino e, mais 
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especificamente, a nova Lei explicita com maior clareza os papéis da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. Esta é, portanto, a discussão que desenvolveremos a seguir.  

 

1.3.2 A descentralização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 

Iniciou-se em 1987 o movimento em torno da elaboração das novas diretrizes e bases 

da educação nacional. No entanto, o projeto da LDBEN, aprovado em 1996, não 

corresponderia às aspirações alimentadas em quase duas décadas. Nesse sentido, Ciavatta 

(2002) enfatiza que os trabalhadores da educação viram o Projeto da LDBEN ser 

descaracterizado na lenta tramitação pelo Congresso Nacional (de 1988 a 1996) e ser 

substituído por um acordo de gabinete que resultou na Lei nº 9.394/96. 

Apesar de ser considerada uma “LDB minimalista” (SAVIANI, 1999), a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação também traz algumas inovações, pois promove a 

descentralização e autonomia da escola, da universidade e dos sistemas de ensino, e a 

valorização do educador (CASTRO, 1999). Assim, a Lei nº 9.394/96 introduz inovações em 

relação aos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se por maior 

flexibilidade e pelo fortalecimento da autonomia dos sistemas estaduais e municipais das 

unidades escolares (CASTRO et al, 2000). Dessa forma, é possível perceber que, devido ao 

fato de não definir com clareza o grau de autonomia de cada instância na colaboração 

normatizada e coordenada pela União, o texto da LDB abre a possibilidade legal e política de 

construção mais coletiva e democrática das formas de organização e de funcionamento de 

estabelecimentos e sistemas locais de ensino, de acordo com a especificidade das suas 

necessidades e correlações de forças e com o grau de compromisso dos estados e municípios 

com a democratização dos seus sistemas de ensino e, mais amplamente, das formas de 

exercício do poder (OLIVEIRA e GONDA, 1999). 
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Mais especificamente, o Título IV da LDB, denominado “Da Organização da 

Educação Nacional”, define as atribuições da União (art. 9º), dos estados e do Distrito Federal 

(art.10), dos municípios (art. 11), tendo por fundamento o regime de colaboração entre essas 

instâncias da Federação. Na distribuição das competências entre as diversas instâncias do 

governo, a LDB incumbe aos municípios a manutenção da educação infantil garantindo, como 

prioridade, o ensino fundamental. Aos estados cabe colaborar com os municípios na oferta de 

ensino fundamental e manter, com prioridade, o ensino médio. À União, compete prestar 

assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer 

diretrizes curriculares e realizar avaliações do rendimento escolar de todos os graus de ensino, 

além de manter as próprias instituições de ensino que, juntamente com as escolas superiores 

privadas, comporão o sistema federal de ensino (SAVIANI, 1998). 

Assim, a LDB procura avançar na definição das responsabilidades de cada esfera da 

administração pública com a educação sendo bastante precisa na explicitação das novas 

responsabilidades da União, estabelecidas nos artigos 8º e 9º. Dessa forma, caberá à União 

definir as normas gerais do sistema, os padrões (os Parâmetros Curriculares Nacionais) e de 

realizar a avaliação do sistema. Configura-se, assim, o sentido de “descentralização” 

incorporado nessa legislação. Este termo é entendido como a transferência para estados, 

Distrito Federal e municípios da responsabilidade de gerir diretamente as diferentes redes de 

escola. Ao mesmo tempo, introduz-se nova concepção de controle, realizado indiretamente 

pelos resultados obtidos pelos alunos nos testes sistemáticos (OLIVEIRA, 2000b). 

Vale destacar que a Lei 9.394/96 revela um compromisso do poder público com a 

oferta de ensino fundamental para todos, considerado “direito público subjetivo” (FONSECA, 

1997). Nesse sentido, convém mencionar que a prioridade no atendimento ao ensino 

fundamental, etapa “intermediária” da educação básica, é claramente expressa, tanto no § 3º 

do Artigo 212 da Constituição de 1988, quanto no Artigo 5°, § 2° da LDB: “Em todas as 
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esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino 

obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e 

modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais”. Em vista disso, o 

ensino fundamental deve receber atendimento privilegiado por todas as esferas 

governamentais (OLIVEIRA e ADRIÃO, 2002). 

Não obstante, quando analisamos a evolução das matrículas estaduais e municipais no 

ensino fundamental regular, de 1997 a 2002, no Brasil como um todo, os números mostram 

que muitos governos estaduais diminuíram drasticamente a oferta na educação infantil, 

educação especial, primeiro segmento do ensino fundamental regular e Supletivo (1ª a 4ª 

séries), provavelmente alegando que esses níveis e modalidades de ensino seriam 

constitucionalmente de responsabilidade dos municípios e que esta transferência (conhecida 

como municipalização do ensino) estava prevista na nova LDB - Lei n° 9.394/96 (DAVIES, 

2003). 

Diante disso, constata-se que a legislação de 1996 trouxe mudanças significativas para 

o ensino brasileiro, direcionando sua oferta, financiamento, gestão e interferindo na sala de 

aula. Com efeito, essa legislação induz claramente à municipalização (OLIVEIRA, 1999b). 

Assim, é nas municipalidades que se observa como o processo de descentralização se 

desenvolve e quais as suas deficiências. Por isso, cada vez mais se discute como deveria ser a 

articulação das políticas nos níveis de governo para que o setor público possa cumprir esse 

papel da forma mais efetiva possível (CASTRO, 1999). 

Vale destacar que para se fazer uma análise das principais medidas descentralizadoras, 

com reflexos na gestão e no financiamento da educação, é necessário considerar o caso 

específico da criação e implementação de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), fundo este que alterou 

significativamente os padrões de oferta e de atendimento dos governos subnacionais no que se 
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refere ao conjunto da educação básica. Assim, passemos para a análise desse instrumento 

redistributivo de recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 

 

1.3.3 Emenda Constitucional n° 14/1996: o impulso à descentralização pela via da 

municipalização do ensino 

 

A partir de 1995, a política educacional brasileira radicalizou o processo de 

descentralização, implementando medidas como a redefinição do fluxo do financiamento 

através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF); o reforço financeiro às escolas, mediante o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE); a descentralização da merenda escolar e da capacitação 

docente, otimizada via educação a distância. Dentre essas medidas, a de maior impacto, sem 

dúvida, foi o FUNDEF (MARTINS, 2002). Com efeito, o processo de municipalização na 

década de 90, essencialmente do ensino fundamental, vem sendo acelerado em função da 

implementação do FUNDEF. 

Com a criação do FUNDEF, busca-se redistribuir parte dos recursos vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino entre as unidades subnacionais, de acordo com o 

quantitativo de alunos que cada esfera administrativa assume no ensino fundamental. Tendo 

em vista que a Constituição Federal de 1988 determinava a aplicação obrigatória de 25% das 

receitas fiscais em educação, mas não definia responsabilidades, o que gerava a má 

distribuição e a má aplicação dos recursos. Além disso, não havia a correspondência entre a 

distribuição de verba e o número de alunos matriculados. Assim, em algumas cidades ricas 

com pequenas redes e poucos alunos, os recursos sobravam. Enquanto isso, em cidades mais 

pobres com grandes redes e muitos alunos, os recursos faltavam. A lei reservava a verba, mas 
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não instituía mecanismos para fiscalizar e controlar sua distribuição e aplicação (FRAGATA, 

2002).  

Assim, a partir de 1997, com a criação do FUNDEF, busca-se redistribuir parte dos 

recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino entre as unidades 

subnacionais, de acordo com o quantitativo de alunos que cada esfera administrativa assume 

no ensino fundamental. O FUNDEF, instituído pela Emenda Constitucional nº 14, publicada 

no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 1996 e regulamentado pela Lei n° 9424/96 

de 24-12-1996, é um mecanismo de natureza contábil, cuja distribuição tem como pressuposto 

a igualdade dos investimentos mediante o estabelecimento de um padrão mínimo de gasto por 

aluno por ano e de um piso nacional para remuneração do magistério (JACOBI, 2002). Nesse 

sentido, Oliveira (1999b) enfatiza que 

 

A Emenda Constitucional n°14 determinou que a União deve aplicar o 

equivalente e nunca menos que 30% para eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental (§ 6°) e que os estados, o Distrito Federal 

e os municípios devem destinar 60% para essas atividades; de acordo com o § 

2°, o FUNDEF “será distribuído entre cada estado e seus municípios, 

proporcionalmente ao número de alunos das respectivas redes de ensino 

fundamental”, é previsto o estabelecimento de um custo-aluno mínimo, 

devendo a União complementar recursos sempre que, em cada estado e no 

Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente (p. 29-30).  

 

Desse modo, ao criar o FUNDEF, a Emenda Constitucional n°14 exerce caráter 

indutor da municipalização do ensino, disciplinando a distribuição de responsabilidades e 

recursos entre os estados e os municípios e retirando parte das receitas dos municípios que 

não mantiveram rede própria de ensino fundamental (FONSECA, 1997). 

A Lei, que em 1996 instituiu o FUNDEF, ao estabelecer a obrigatoriedade da 

distribuição direta de recursos financeiros aos municípios e, mais ainda, ao detalhar o modo 
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como esses recursos se originam e o caminho que devem percorrer para chegar ao município, 

contempla o princípio da descentralização administrativa porque cria, de fato, condições para 

a autonomia e tomada de decisões em cada localidade. Porém, admitindo que a gerência dos 

recursos financeiros seja um grave problema da gestão administrativa da “coisa pública”, a 

Lei do FUNDEF estabelece e obriga a criação, em cada esfera de poder público, de conselhos 

responsáveis pelo acompanhamento e controle sobre o manejo dos recursos, indicando e 

institucionalizando a composição desses conselhos que incluem a participação representativa 

da comunidade (SETUBAL, 2001). 

Diante disso, o FUNDEF tem um impacto no processo de descentralização, na medida 

em que obriga uma redistribuição das matrículas atualmente concentradas no nível estadual 

para o municipal, onde a principal crítica ao processo em curso é que, dada a penúria das 

prefeituras, a municipalização não está sendo imposta como mecanismo de melhora da 

qualidade da educação pública (JACOBI, 2002). Nesse contexto, os municípios aceleraram o 

processo de incorporação das matrículas depois que perceberam que poderiam, com isso, 

aumentar suas receitas compulsórias. Em certos casos houve matrículas fantasmas 

(FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003). 

Portanto, talvez o aspecto mais dramático da implantação do FUNDEF seja a sua 

contribuição para uma municipalização irresponsável do ensino fundamental. No afã de 

conseguir recursos do fundo, municípios fecharam salas de aula da educação infantil, 

superlotando-as com alunos do ensino fundamental (PINTO, 2002). 

Com efeito, o FUNDEF alterou significativamente os padrões de oferta e de 

atendimento dos governos subnacionais, no que se refere ao conjunto da educação básica, ao 

focalizar apenas o ensino fundamental. Desse modo, o FUNDEF foi o modelo encontrado 

para que a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental fosse foco das políticas 
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com o envolvimento das três esferas federadas, com prioridade dessa etapa atribuída aos 

municípios (CURY, 2002). 

Contudo, é verdade que o FUNDEF representa uma iniciativa positivamente 

inovadora, por ter promovido uma subvinculação específica de recursos, o que beneficiou os 

municípios mais pobres e neles melhorou as condições de salários dos docentes. Por isso, 

constitui um dos programas que tem tido ampla aceitação por parte das municipalidades. Não 

obstante, também tem se constituído em fonte de problemas quando a meta é a 

universalização da educação fundamental com qualidade (AZEVEDO, 2002). 

Críticos dessa política governamental afirmam que dessa forma, com um simples 

redirecionamento de verbas e muita propaganda, o Governo Federal alardeou ter realizado 

uma “revolução” na educação, mesmo sem colocar um centavo a mais do que já vinha sendo 

investido no setor (GIL e ARELARO, 2004). A única forma de o FUNDEF provocar um 

aumento nos gastos com o ensino no país seria o Governo Federal fixar um valor mínimo por 

aluno que de fato assegurasse um ensino de qualidade (PINTO, 2002). 

No entanto, o que se vê na prática é um valor arbitrário, abaixo do que foi fixado em 

Lei. Segundo determinados cálculos da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), entre 1998 e 2001, a União deixou de repassar perto de 6,2 bilhões de 

reais aos Fundos Estaduais por não ter cumprido o que determina o texto da Lei (CURY, 

2002). Diante disso, um dos problemas mais graves em relação aos recursos do FUNDEF é o 

seu custo mínimo por aluno. 

Souza e Faria (2003) assinalam que, enquanto a Emenda Constitucional nº 14/96 

aumenta o percentual que governos estaduais e municipais devem aplicar no ensino 

fundamental e na erradicação do analfabetismo, diminuiu a responsabilidade do Governo 

Federal também nessa área, que caiu de 50%, previsto na CF de 1988, para o equivalente a 

30% dos 18% dos impostos. Assim, a educação municipal contaria com os seguintes recursos: 
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• No mínimo, 25% de todos os impostos menos os 15% de contribuição para o 

FUNDEF. 

• Receita do FUNDEF, calculada com base no número de matrículas no ensino 

fundamental regular, acrescida de rendimentos financeiros com tal receita. 

• Receitas de convênios vinculados à educação (merenda, transporte etc.). 

• Receita do Salário-Educação. 

Frigotto e Ciavatta (2003) asseguram que o governo aumentou as estatísticas de 

acesso, o que é um dado positivo, mas insuficiente, pois degradou as condições de 

democratização do conhecimento. Assim, apesar da política de ensino fundamental, no seu 

âmbito organizativo e pedagógico, ter sido eleita como prioridade central dos oito anos do 

governo Cardoso (1995-2002)5, não houve uma efetiva melhora em seus indicadores básicos. 

Outro problema sério do FUNDEF é que ele provoca um desestímulo de investimento 

por parte dos poderes públicos, na educação infantil, na educação de jovens e adultos e 

mesmo no ensino médio (PINTO, 2002). 

Tal situação tem evidenciado, em parte, que o direito à educação básica, preceito 

constitucional e da nova LDB, não se encontra de fato assegurado, devido à priorização 

específica do ensino fundamental, acabando por agravar, ainda mais, o desequilíbrio e o 

enfraquecimento dos sistemas de ensino do país (SOUZA e FARIA, 2003). 

Para corrigir problemas do FUNDEF, foi apresentada, por um grupo de deputados, 

uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 112, em setembro de 1999, criando o 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). A proposta é um 

                                                 
5 O candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Fernando Henrique Cardoso, foi vitorioso no 

primeiro turno das eleições presidenciais de outubro de 1994, passando assim, a governar o país no período 
entre 01/01/1995 e 31/12/1998. No entanto, o estatuto da reeleição introduzido na Constituição brasileira 
mediante intensas negociações do governo FHC com as forças políticas de sua base de sustentação no 
Congresso Nacional permitiu que, apoiado pelo mesmo partido e segmentos sociais que o elegeram em 1994, 
fosse ele conduzido para um segundo mandato presidencial (1999-2002) nas eleições de 1998, com o que se 
tornou o primeiro Presidente brasileiro reeleito pelo voto universal, mantendo Paulo Renato Souza como 
Ministro da Educação nos dois mandatos. 
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avanço em relação ao FUNDEF, porque, além de aumentar os recursos aplicados pela União, 

estados e municípios na educação pública, pensa a educação básica e os profissionais da 

educação como um todo e se baseia no critério de custo aluno-qualidade de acordo com o 

nível e modalidade de ensino. Entretanto, a proposta apresentada possui elementos 

insuficientes e pouco claros (DAVIES, 2003). 

No item seguinte descreveremos os procedimentos de investigação utilizados para 

apreender a realidade investigada com base nas categorias analíticas: Democracia, 

Descentralização e Municipalização. 

 

1.4 Itinerário da Pesquisa 

 
1.4.1 A aproximação da realidade investigada 

 

Considerando a problemática teórico-histórica delineada, a partir dos conceitos de 

democracia e descentralização, buscamos investigar as ações desenvolvidas pela UNDIME-

PE no tocante à definição, implantação e implementação das políticas educacionais no âmbito 

estadual, no período de 1995 a 2002. Optamos pela investigação qualitativa, considerando, 

como destaca Chizzotti (1998), que o conhecimento 

 

... não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhe um significado. O 

objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 

que sujeitos concretos criam em suas ações (p. 79). 

 

Assim, a pesquisa qualitativa se desenvolve em interação dinâmica, reformulando-se 

constantemente. Nesse sentido, Gamboa (2001) declara que conhecer é compreender os 

fenômenos em suas diversas manifestações e contexto. Para tanto, o sujeito tem que intervir 
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interpretando, procurando seu sentido e utilizando técnicas abertas que permitam a 

manifestação profunda dos fenômenos. 

Nessa perspectiva, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam algumas características da 

investigação qualitativa: 

 

... é descritiva, onde a fonte directa de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal, sendo o entendimento 

que este tem dos materiais registrados, o instrumento-chave de análise. Os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos, os quais tendem a analisar os seus 

dados de forma indutiva, atribuindo ao significado uma importância vital e 

certificando-se de que estão apreendendo as diferentes perspectivas 

adequadamente (47 a 51). 

 

A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem a 

tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que essas pesquisas partem do 

pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado (ALVES-MAZZOTTI, 1998). 

Com relação aos significados, a análise dialética os considera como parte integrante da 

totalidade que deve ser estudada tanto em nível das representações sociais como das 

determinações essenciais. Sob esse enfoque não se compreende a ação humana independente 

do significado que lhe é atribuído pelo autor, mas também não se identifica essa ação com a 

interpretação que o autor social lhe atribui. Percebe a relação inseparável entre o mundo 

natural e social; entre pensamento e base material; entre objeto e suas questões; entre a ação 

do homem como sujeito histórico e as determinações que a condicionam (MINAYO, 2000). 

Diante disso, cabe ressaltar que o conceito de dialética tem uma história antiga e 

passou por diferentes etapas de desenvolvimento (RICHARDSON, 1999). Em sua origem, a 
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dialética, nos tempos de Platão e Aristóteles, era entendida como a arte da discussão, à base 

de perguntas e respostas, e como uma técnica capaz de servir para classificar os conceitos e 

dividir os objetos em gêneros e espécies (TRIVIÑOS, 1987). 

Na Antiguidade e na Idade Média o termo, como é sabido, era utilizado para significar 

simplesmente lógica. A concepção moderna de dialética, no entanto, fundamenta-se em 

Hegel. Para esse filósofo, a lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética, 

nas quais as contradições se transcendem, mas dão origem a novas contradições que passam a 

requerer solução. A concepção hegeliana de dialética é de natureza idealista, ou seja, admite a 

hegemonia das idéias sobre a matéria. 

Essa concepção foi criticada por Karl Marx e Friedrich Engels6. As definições da 

dialética materialista dos clássicos do marxismo ressaltam os aspectos que se referem às 

formas do movimento universais e as conexões que se observam entre elas. Nesse sentido, 

Triviños (1987) argumenta que 

 

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a 

tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os 

fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento [...]. Talvez uma das 

idéias mais originais do materialismo dialético seja a de haver ressaltado, na 

teoria do conhecimento, a importância da prática social como critério de 

verdade. E ao enfocar historicamente o conhecimento, em seu processo 

dialético, colocou em relevo a interconexão do relativo e do absoluto (p. 51).  

 

Além disso, a dialética passou a ser considerada a ciência das leis gerais do 

movimento do mundo exterior e da consciência humana (RICHARDSON, 1999). Pois, a 

dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que 

                                                 
6 Sobre as bases da dialética hegeliana, mas rejeitando o conteúdo idealista das mesmas, e colocando a 

concepção materialista do mundo, da história e do pensamento, e apoiando-se nas conclusões da ciência, Marx 
e Engels elaboraram o materialismo dialético. Neste sentido, o materialismo dialético não é só uma dimensão 
ontológica, mas também gnosiológica, já que estuda o conhecimento e a teoria do conhecimento como 
expressões históricas (TRIVIÑOS, 1987). 
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estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, 

abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais etc. Por outro lado, como a 

dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se naturalmente a qualquer modo de pensar 

em que a ordem quantitativa se torne norma (GIL, 1999). 

Como optamos pela investigação qualitativa, considerando o enfoque histórico-

estrutural, é importante destacar, conforme Demo (1995), que 

 

A dialética histórico-estrutural tem como marca reconhecer, no mesmo 

patamar de relevância, condições objetivas e subjetivas7. De um lado, 

visualizam-se estruturas na história, que são formas do acontecer, partindo-se 

da crença científica comum de que a realidade é pelo menos regular. A 

realidade natural é determinada, dentro do esquema rígido de causa e efeito. 

A realidade social não é determinada, mas condicionada, o que permite 

atribuir-lhe maneiras típicas, tendências regulares do seu acontecer. Pode em 

parte ser feita pelo homem (grifo do autor, p. 94).  

  

Assim, para Demo (1995), as realidades sociais não são apenas complexas, são, 

sobretudo, complexidades polarizadas. São campos magnetizados, onde qualquer presença 

provoca ação e reação, e mesmo a ausência é maneira de polarizar. Diante disso, talvez se 

possa afirmar que a unidade de contrários8 é a marca mais profunda da dialética, porque 

assume todas as outras, sem reduzi-las à simplificação excessiva. Termos contrários são 

especialmente dialéticos, porque constituem os componentes essenciais das totalidades 

históricas. Desse modo, a unidade de contrários possui para o homem dubiedade típica 

histórica: ao mesmo tempo em que dói, é a raiz da mudança. 

                                                 
7 Consideram-se condições objetivas aquelas dadas externamente ao homem ou dadas sem sua opção própria. 

Por exemplo: a divisão em dois sexos, a desigualdade social, as necessidades materiais, a ambiência física, 
ecológica, demográfica etc. Por outro lado, consideram-se condições subjetivas aquelas dependentes da opção 
humana, a capacidade de construir a história em parte, no contexto das condições objetivas (DEMO, 1995). 

8 O fenômeno do poder, é uma das mais típicas unidades de contrários, retrata uma dubiedade natural e 
dramática: de um lado, o drama humano refletido na dicotomia entre poucos que mandam e muitos que 
obedecem, nas discriminações sociais entre privilegiados e desprivilegiados, nos choques entre minorias 
elitistas e maiorias populares; de outro, a provocação da reação entre os desiguais, que põem a história em 
marcha (DEMO, 1995). 
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Ademais, reconhecendo que é preciso ultrapassar a aparência imediata dos dados para 

descobrir sua essência, procuramos nos aproximar da realidade mediante o emprego de 

procedimentos característicos de um estudo de caso, partindo do pressuposto de que o 

conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e se refaz constantemente. 

Nesse tipo de estudo, o interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma instituição. O 

pesquisador deve partir do conhecimento que existe sobre a organização que deseja examinar, 

constituindo-se esta informação prévia necessária em material básico para delinear 

previamente a coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987). 

Desse modo, no método do estudo de caso, leva-se em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do caso são 

investigados. Além disso, esse método é caracterizado por ser um estudo intensivo, e quando 

o estudo é intensivo, podem até aparecer relações que, de outra forma, não seriam descobertas 

(FACHIN, 2003). Desenvolve-se numa situação natural, é rico de dados descritivos, tem um 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. Lüdke 

(1986) destaca as características fundamentais do estudo de caso: 

 

Os estudos de caso visam à descoberta, mesmo que o investigador parta de 

alguns pressupostos teóricos iniciais. Um princípio básico desse tipo de 

estudo é que, para uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em 

conta o contexto em que ele se situa. O pesquisador procura revelar a 

multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 

problema, buscando retratar a realidade de forma complexa e profunda. Os 

estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação, permitem 

generalizações naturalistas e procuram representar os diferentes pontos de 

vista presentes numa situação social. Por fim, os relatos do estudo de caso 

utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros 

relatórios de pesquisa (p. 18-20). 
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Segundo Chizzotti (1998), o caso é tomado como unidade significativa do todo e, por 

isso, suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno quanto propor uma 

investigação. É considerado também como um marco de referência de complexas condições 

socioculturais que envolvem uma situação e tanto retrata uma realidade quanto revela a 

multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação. 

Considerando, então, a problematização teórico-histórica da qual emergiram as 

categorias analíticas Democracia, Descentralização e Municipalização e, observando as 

características de um estudo de caso nos termos da literatura da área, utilizamos na 

investigação desenvolvida os procedimentos metodológicos que a seguir são descritos. 

 

1.4.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

Tendo em vista os diversos aspectos da atuação da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação de Pernambuco - UNDIME-PE na formulação e execução das 

políticas educacionais no âmbito do estado de Pernambuco, procuramos focalizar o objeto de 

investigação considerando-o como integrante de determinada realidade social.  

Assim, fizemos uma incursão na literatura específica, o que nos permitiu, no diálogo 

com variadas fontes bibliográficas, precisar a problemática da área, construir o referencial 

teórico e delinear os caminhos da investigação. Nesse processo, foram utilizados para a coleta 

de dados três procedimentos de campo. 

Inicialmente, foi realizada uma análise relativa ao processo de descentralização e 

municipalização na educação brasileira, a partir do levantamento bibliográfico. Tal 

problematização permitiu o surgimento das discussões referentes à Democracia, 

Descentralização e Municipalização como categorias-chave que conduziram as investigações 

sobre a atuação da UNDIME-PE.  
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Diante disso, convém ressaltar que, de acordo com Gomes (1994), as categorias 

podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase exploratória da pesquisa ou a 

partir da coleta de dados. Aquelas estabelecidas antes da coleta de dados são mais gerais e 

mais abstratas. Esse tipo requer uma fundamentação teórica sólida por parte do pesquisador. 

Já as que são formuladas a partir da coleta de dados são mais específicas e mais concretas e 

visam à classificação dos dados encontrados no trabalho de campo. 

Desenvolvemos uma criteriosa investigação na documentação (Atas de reuniões, 

ofícios recebidos e expedidos, publicações da instituição: revistas Educação Municipal, 

Caderno de Educação Municipal, Relatórios dos Fóruns estaduais e nacionais, boletins 

informativos) existente na sede da UNDIME- PE, bem como procuramos o material 

disponibilizado no site da entidade e no Arquivo Público Estadual, tendo em vista os 

objetivos da pesquisa. Consideramos, como Lüdke (1986), que os documentos constituem 

uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e 

declarações do pesquisador. 

Coletamos documentos referentes à Política Educacional de Pernambuco na 

Coordenação de Apoio à Educação Municipal da Secretaria de Educação e Cultura de 

Pernambuco, no Conselho Estadual de Educação. Os dados levantados nessa etapa da 

pesquisa permitiram a descrição do processo de surgimento e consolidação da instituição, bem 

como evidenciaram a atuação da UNDIME-PE na definição, implantação e implementação 

das políticas educacionais no âmbito estadual no período de 1995 a 2002. 

A segunda etapa consistiu na obtenção de dados primários, mediante fontes orais. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um conjunto de atores que atuaram no 

âmbito da Educação Pública em Pernambuco no período de 1995-2002, a saber: Secretários 

Estaduais de Educação, Diretor de Planejamento da Secretaria Estadual de Educação, 

representantes sindicais e por meio das declarações dos membros fundadores e ex-presidentes 
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da UNDIME-PE. Com esse procedimento foi possível conhecer, em parte, os processos 

utilizados na definição e execução das políticas educacionais em Pernambuco. 

É importante destacar que no tratamento das entrevistas, a técnica de “História Oral” 

constituiu um importante recurso metodológico. Como é sabido, a “História Oral” é um termo 

amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo 

de documentação, ou cuja documentação se quer completar (QUEIROZ, 1991). É a 

designação dada ao conjunto de técnicas utilizadas na coleção, preparo e utilização de 

memórias gravadas para servirem de fontes documentais. 

Com efeito, a utilização da técnica de “História Oral” ou “Documentação Oral” deve 

ser aplicada como técnica de obtenção de informações em determinados momentos em que, 

muitas vezes, o pesquisador sente a falta de uma documentação necessária para completar 

freqüentes vazios decorrentes da ausência de uma prática criteriosa de arquivamento. 

Paralelamente a este aspecto, o caráter de maior importância da “Documentação Oral” é o fato 

desta técnica oferecer uma outra posição do pesquisador. Pois este deixa de somente buscar as 

fontes do passado, que é a atitude tradicional que lhe foi conferida, e passa a preparar fontes 

contemporâneas para o futuro (FROTA, 1985). Podemos afirmar que utilizando esta técnica o 

pesquisador participa diretamente da criação do documento a ser usado como fonte em seu 

trabalho. 

Como sabemos, algumas entrevistas visam principalmente obter informações, outras 

dar auxílio, mas a maioria envolve uma combinação desses dois elementos. O objetivo é obter 

o conhecimento do problema por ser resolvido, de forma que o problema possa ser 

solucionado eficientemente (GARRETT, 1991). A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 1999). 
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Nessa perspectiva, a entrevista passou a ser utilizada como estratégia de coleta de dados no 

sentido amplo de comunicação verbal e no sentido restrito de coleta de informações. 

Entendendo a entrevista como uma fonte de pesquisa que tem a memória como 

arcabouço, é interessante percebermos que a narrativa gravada em uma entrevista configura-

se como construção de uma determinada vivência a partir da memória. Durante o processo de 

rememoração, o depoente estabelece relações entre suas próprias experiências, que o permite 

reconstruir seu passado, segundo uma determinada estrutura, consciente ou não. Além disso, a 

história de vida construída através de entrevistas é uma expressão da realidade que possibilita 

visualizar somente uma perspectiva específica desta realidade: aquela construída pelo 

narrador (FERNANDES, 2001). 

Por isso, levamos em conta a necessidade da Documentação Oral ser utilizada em 

conjunto com a análise de documentos e outras técnicas de coleta de dados. Além disso, 

reconhecemos que o sucesso desta técnica depende fundamentalmente do nível de relação 

pessoal estabelecido entre entrevistador e entrevistado (GIL, 1999). 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas como técnica de coleta 

de informações, pois este tipo de entrevista é um dos principais meios que tem o investigador 

para realizar a obtenção de dados. Nessa direção, podemos entender por entrevista semi-

estruturada aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias, que 

interessam à pesquisa, e que em seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 

(TRIVIÑOS, 1987). 

Para alguns autores, a entrevista semi-estruturada seria uma série de perguntas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas 

de esclarecimento (LAVILLE & DIONNE, 1999). No entanto, segundo Minayo (2000), “a 

entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o 
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entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições 

prefixadas pelo pesquisador” (p. 108). 

Em nossa investigação, dividimos as entrevistas em três fases: a pré-entrevista, a 

entrevista propriamente dita e a pós-entrevista. No entanto, o objeto das entrevistas não foi 

constituído da trajetória de vida dos entrevistados, e sim uma parte de suas vidas: aquela 

estreitamente vinculada ao tema em estudo. Dessa forma, as perguntas que foram dirigidas 

tiveram o objetivo de esclarecer e conhecer a atuação, as idéias e a experiência dos 

entrevistados enquanto marcadas por seu envolvimento com o tema da pesquisa (ALBERTI, 

1989). 

É relevante esclarecer que a pré-entrevista representou um momento de planejamento, 

de construção do plano de entrevista, iniciando-se com os contatos que o pesquisador, no caso 

também entrevistador, mantém com o entrevistado. Tais contatos visam primeiramente a 

prestar aos entrevistados informações sobre o tema, visando, ainda, fazer chegar ao 

colaborador, com a devida antecedência, o roteiro de entrevista9 contendo as perguntas 

básicas, preestabelecidas, sobre o tema em pauta para orientar a preparação da entrevista, 

assim como a forma adotada para desenvolvê-la e a dimensão e importância de sua 

participação, sempre com a finalidade de motivá-los a cooperar por meio de seu depoimento. 

Outro objetivo a destacar na fase da pré-entrevista é alcançado através da remessa 

pelos entrevistados de outros documentos (livros, artigos, anotações pessoais, relatórios etc.) 

o que possibilitará ao entrevistador a complementação do roteiro de entrevista, facultando a 

preparação de novas perguntas específicas, enriquecendo a entrevista e os conhecimentos dela 

advindos. 

Na fase da entrevista, propriamente dita, foi fundamental a disposição de ouvir, com 

interesse e atenção, os pontos de vista daqueles que se dispuseram a divulgar suas 

                                                 
9 Os roteiros de entrevista encontram-se em anexo. 
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experiências. Pois este é um dos postulados fundamentais, que deve balizar todo profissional 

que se disponha a trabalhar com a memória, registrando-a através de entrevistas. É o fato de 

que a fala do entrevistado deve ser absolutamente respeitada (MONTENEGRO, 2001). 

As entrevistas foram gravadas em áudio, para facilitar a reprodução precisa do 

conteúdo das respostas. Nas respostas obtidas durante as entrevistas buscamos preencher os 

seguintes requisitos: 

a) A relevância das respostas, de acordo com os objetivos da pesquisa; 

b) A especificidade e clareza das respostas; 

c) A profundidade das respostas. 

Nessa direção, cabe destacar que o entrevistador dispõe de alguns meios para medir a 

validade das respostas: comparando-a com as fontes externas e com as colocações de outro 

entrevistado; observando as dúvidas, incertezas e hesitações demonstradas pelo entrevistado 

(LODI, 1989). 

Na fase de pós-entrevista, a documentação oral adquirida foi transcrita e analisada, 

processo que permitiu o estudo de cada entrevista e a realização de uma análise preliminar dos 

resultados alcançados. Na etapa inicial de transcrição (fase da transcrição absoluta), 

inicialmente reproduzimos o que foi dito na entrevista integralmente. Digamos que se tratou 

de um primeiro e decisivo esforço de traduzir para a linguagem escrita as informações 

gravadas. 

Depois, na segunda fase da transcrição, na chamada transcrição com edição, o texto da 

transcrição absoluta foi depurado, tornando-se gramaticalmente correto, inclusive com o 

aperfeiçoamento da redação, eliminando os vícios de linguagem, palavras repetidas. Nessa 

fase o texto passou por todas as correções necessárias, buscando a melhor redação possível, 

mantendo-se sempre as narrativas ligadas aos objetivos da pesquisa (MOTTA, 2001). 
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Nessa fase da passagem do código oral para o escrito, o outro passo, após se obter a 

transcrição editada, é o que se chama, em história oral, de textualização, que corresponde à 

transcrição, com edição, sem a pergunta e com a função das respostas, em que se busca 

estabelecer a unidade de sentido, configurando os mecanismos de coesão e coerência textuais 

(MOTTA, 2001). 

Na fase pós-entrevista foi imprescindível realizar a conferência de fidelidade da 

transcrição dos depoimentos. Tal tarefa foi realizada escutando-se o depoimento e ao mesmo 

tempo lendo sua transcrição, corrigindo erros, omissões e acréscimos indevidos, bem como 

efetuando algumas alterações que visam a adequar o depoimento à sua forma escrita e 

viabilizar sua consulta. 

Os dados coletados, documentais e entrevistas, deram origem à categorização que nos 

permitiu produzir as respostas para as questões que motivaram essa pesquisa. No tratamento 

dos dados, utilizamos elementos da análise de conteúdo temática. 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentidos” que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição, podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido. Na verdade, o tema é a unidade de significados que 

se libera naturalmente de um texto analisado seguindo critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura (BARDIN, 1977). Nesse sentido, a noção de TEMA está ligada à uma afirmação 

a respeito de determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 

representado através de uma palavra, uma frase, um resumo (MINAYO, 2000). 

A análise de conteúdo, por sua vez, é a expressão mais comumente usada para 

representar o tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. No entanto, o termo significa 

mais do que um procedimento técnico. Faz parte de uma histórica de busca teórica e prática 

no campo das investigações sociais. A análise de conteúdo, enquanto técnica de tratamento de 
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dados considerada cientificamente, é caudatária das metodologias qualitativas, buscando sua 

lógica na interpretação cifrada do material de caráter qualitativo (MINAYO, 2000). 

De acordo com Chizzotti (2003), análise de conteúdo é um método de tratamento e 

análise de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas 

em um documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer 

comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento. Segundo Bardin 

(1977), análise do conteúdo pode ser definida como 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(p. 42). 

 

O princípio da análise de conteúdo consiste em desmontar a estrutura e os elementos 

dos conteúdos para esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação, será 

preciso para isso empreender um estudo minucioso de seu conteúdo, das palavras das frases 

que o compõem, procurar-lhes o sentido, captar-lhes as intenções, comparar, avaliar, destacar 

os acessórios, reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das idéias principais (LAVILLE 

& DIONNE, 1999). 

Portanto, analisamos os dados com base em três finalidades: estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado. Para tanto, seguimos as fases de análise de 

conteúdo sugerida por Bardin (1977, p. 95): 

1) A pré-análise: é a fase de organização propriamente dita. Visa operacionalizar e 

sistematizar as idéias, elaborando um esquema preciso de desenvolvimento do 

trabalho; 
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2) A exploração do material: a fase em questão consiste basicamente na codificação, 

categorização e qualificação das informações; 

3) Tratamento dos resultados obtidos: tendo nessa etapa resultados significativos e fiéis, 

o analista pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas.  

Nas análises efetuadas com as informações adquiridas por meio das entrevistas semi-

estruturadas, utilizamos siglas para distinguir os sujeitos participantes da Pesquisa, como 

demonstra o quadro seguinte: 

 

QUADRO 1 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

SIGLA FUNÇÃO PERÍODO DE ATUAÇÃO 

DIRIGENTE 1 Presidente da UNDIME-PE Gestões: 1987-1988; 1992-1995; 

1995-1997; 2001-2003 e 2003-2005 

DIRIGENTE 2 Presidente da UNDIME-PE Gestão 1997 a 1998 
DIRIGENTE 3 Presidente da UNDIME-PE Gestão 1999-2001 

SE Primeiro Secretário-executivo da 

UNDIME Nacional 

Gestão 1986-1989 

GESTOR 1 Secretária Estadual de Educação Gestão 1995-1998 

GESTOR 2 Secretária Estadual de Educação Período de 1999 a 2000 

GESTOR 3 Secretária Estadual de Educação Período de 2001 a 2002 

TEC Diretora de Planejamento da SEE-PE Período de 1995 a 1998 

PS Presidente do SINTEPE Período de 1993 a 2002 

DEP Deputada Estadual Período de 2002 a 2006 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

A UNDIME E AS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZAÇÃO E 

MUNICIPALIZAÇÃO 
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Neste capítulo, analisaremos o surgimento, formação e consolidação da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME no cenário nacional, bem com 

seu papel no processo de descentralização e municipalização da educação no Brasil, 

destacando inclusive a efetivação desses processos no estado de Pernambuco. 

Como foi visto, aos poucos foi se firmando a idéia, particularmente entre os setores 

progressistas, de que a construção da democracia no país só se tornaria possível com a efetiva 

participação da população na definição de políticas que favorecem o atendimento das suas 

demandas fundamentais. Nesse sentido, Aguiar (1992) ressalta que 

 

Essa participação, cujos limites se situam no grau de incorporação dos 

chamados direitos da cidadania (direitos civis, políticos e sociais) pelos 

amplos segmentos da população, vai se redefinindo em função dos embates 

travados entre os diversos grupos sociais que procuram canalizar e inscrever 

seus interesses para e na agenda, buscando influir nos rumos das políticas e no 

aparelho estatal, dentro dos marcos e do espaço conflituoso gerados pelo tipo 

de desenvolvimento capitalista que foi forjado no país. 

 

Desse modo, o lema da descentralização e da participação democrática defendido 

como condição sine qua non para a democratização dos processos decisórios do Estado e a 

conquista de eqüidade10 nos resultados dos programas de governo implementados tornou-se, 

definitivamente, o mote de praticamente todas as gestões estaduais de oposição após 1982 

(MARTINS, 2002).  

Assim, os governadores eleitos nessa ocasião assumiram um prestígio de tal ordem 

(numa etapa ainda de negociação política da transição democrática11) que se impuseram 

                                                 
10 De acordo com OTTONE (1994), a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), em 

conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), elaborou 
um documento intitulado “Educação e conhecimento: eixo das transformações produtivas com eqüidade”, onde 
a eqüidade, princípio básico da proposta Cepalina, é entendida como a igualdade de oportunidades e a 
compensação das diferenças (grifo nosso). Assim, o termo eqüidade utilizado neste texto poderá utilizar este 
mesmo sentido. 

11 A expressão transição tem sido adotada para caracterizar períodos marcados por fortes ambigüidades, 

 



 68

diante do Governo Federal (VIEIRA, 1997). Munidos de uma legitimidade há muito não 

apresentada por seus antecessores, os novos governadores, quer fossem ou não da oposição ao 

governo federal, dispunham, aparentemente, de razoável autonomia para implementar 

políticas educacionais próprias, reforçadas pela inexistência ou desarticulação das diretrizes 

federais (MELLO e SILVA, 1992). 

Em face desse novo cenário, a crescente importância de estados e municípios na 

elaboração e implementação de políticas educacionais, associadas à necessidade de um 

efetivo regime de colaboração entre as diversas instâncias de governo, levou à formação da 

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, em 1986, instância 

representativa dos municípios, que viria a exercer um papel extremamente importante ao 

longo dos anos de 1990 (SETUBAL, 2001).  

Cabe destacar que, durante o governo do presidente José Sarney, enquanto as forças 

progressistas proclamavam a educação como direito de todos e dever do Estado, reiterando 

neste ponto a Constituição em vigor, o primeiro Ministro da Educação desse governo, Marco 

Maciel12 dizia ser a educação “de plena responsabilidade da sociedade”, sinalizando para a 

política educacional da Nova República 13. Nessa conjuntura, o MEC produziu um texto onde 

reunia os antigos diagnósticos dos problemas educacionais brasileiros e seus remédios 

habituais, só que revestido do novo discurso do governo recém-instalado:  

                                                                                                                                                         
resultantes de coexistência de elementos de cada um dos pólos entre os quais se transita: o pólo autoritário e o 
pólo democrático. Outros autores, porém, representam a transição como um período que não se encerra com a 
ascensão de um governo eleito, mas que se prolonga no tempo. Nesse contexto, num período histórico, a 
passagem de um momento político (autoritário) para outro (democrático) tem sido chamado de transição 
democrática (VIEIRA, 2000, p. 20). 

12 Segundo Cunha (1999), ao longo do governo Sarney, o MEC foi ocupado por três senadores do PFL (Marco 
Maciel permaneceu de 15/3/85 a 14/2/86; Jorge Bornhausen até 05/10/87 e Hugo Napoleão até 17/01/89) e um 
deputado do PMDB (Carlos Santana de 18/01/89 até o fim do governo, em 15/03/90). 

13 Na Nova República, a política educacional teria como principal diretriz “assegurar o acesso de todos ao ensino 
de boa qualidade, notadamente o básico, enquanto direito social, com base em soluções que traduzem os 
anseios da coletividade”; “recuperar a credibilidade da escola pública, fortalecendo sua atuação junto à 
comunidade, que será também envolvida na tarefa educacional”. Os objetivos básicos seriam: “Universalizar o 
ensino de 1° grau; melhorar e ampliar o 2º grau; redimensionar as modalidades supletiva e especial de ensino; 
estabelecer padrões mais elevados de desempenho acadêmico; integrar a educação física e o desporto no 
processo educacional; utilizar recursos tecnológicos para fins educativos e, finalmente, redefinir as 
competências institucionais no exercício dos encargos públicos" (CUNHA, 1999, p. 269). 
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O compromisso maior da Nova República14, em resposta aos anseios 

nacionais, é a construção da democracia e a promoção do desenvolvimento 

com justiça. Essa tarefa exige, prioritariamente, resgatar a enorme dívida 

social que vem alcançando inquietantes proporções e reclamando uma pronta 

e decisiva ação por parte do Estado e da sociedade. A educação deverá ser 

então efetivada como uma ação eminentemente democrática, tratada dentro de 

uma perspectiva ampla e global requerida pela sociedade. A educação básica, 

direito de todos os cidadãos e de plena responsabilidade da sociedade 

brasileira, deverá alcançar sua universalização com a participação ativa de 

todos os segmentos (MEC, 1985, p. 3 apud CUNHA, 1999, p. 272).  

 

 Por outro lado, cabe considerar que, por conseqüência do aumento significativo do 

quantitativo de governadores peemedebistas, pois de nove governadores do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em 1982, passou-se a vinte em 1987, o MEC 

especializou certos órgãos de sua estrutura no estabelecimento de contatos diretos com os 

municípios. Com isso, pretendia subtrair dos prefeitos as influências dos governadores de 

partidos adversários (CUNHA, 1999). 

O mecanismo de contato direto com os municípios estabelecido pelo MEC reforçou 

uma situação dualizada na educação básica, onde coexistiam redes estaduais e municipais, em 

geral caracterizada pela falta de articulação e planejamento. Porém, essa mudança acabou 

favorecendo as políticas clientelistas na distribuição de verbas (JACOBI, 2002). Na verdade, 

o Ministério da Educação – Ministério do PFL no Governo Sarney – via no repasse de 

recursos diretamente aos municípios uma oportunidade de reforço de sua base eleitoral local 

(NEVES, 1991). 

                                                 
14 Segundo Koutzii (1986), a Nova República é o período que veio depois de luta pela democratização, depois da 

ditadura militar (1964/1985) e, principalmente, depois dos acordos políticos que condicionaram a transição 
para a democracia. Ela começou, apesar das eleições indiretas, da agonia e morte de Tancredo Neves, da 
indicação e aceitação de José Sarney para presidente, como uma nova esperança forte de mudança. Florestan 
Fernandes (1986), por sua vez, define a Nova República como uma transição de um regime ditatorial para uma 
república burguesa institucionalizada. Diante disso, Shiroma (2000) enfatiza que a democracia, anseio de tantos 
brasileiros, permaneceria confinada a uma solução longínqua, perdida no emaranhado retórico das correntes 
políticas organizadas. 
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Diante disso, no que dizia respeito à transferência de recursos federais para os níveis 

inferiores da administração, Cunha (1999) salienta que o MEC levou ainda mais longe as 

práticas do último governo militar, de só efetivá-las diretamente para os municípios “fiéis” às 

orientações político-partidárias dos ministros, isto é, sem a intermediação dos governos 

estaduais. 

Para Silva (1992), esse novo traço do padrão de gestão buscava enfraquecer o papel 

articulador das secretarias estaduais de educação e desestruturava eventuais tentativas de 

parcerias ou políticas pactuadas entre estados e municípios, impedindo que se consolidasse 

um sistema de cooperação entre as três esferas de governo, gerando duplicação, sobreposição 

e má gerência de recursos. 

 

 

2.1 O surgimento da UNDIME no cenário nacional  

 

Em nome da municipalização, foram estabelecidas relações diretas entre a União e os 

municípios, desconsiderando a política nacional e passando por sobre a unidade federada, 

com seus planos e prioridades específicas. Desse modo, o MEC, de instância articuladora da 

política nacional de educação, transformou-se em mera agência repassadora de recursos, a 

partir da análise de projetos, através de critérios nem sempre transparentes e defensáveis 

(KUENZER, 1999). 

Diante disso, setores internos do MEC, bem como órgãos a este vinculados - não só a 

Fundação MOBRAL/EDUCAR, como as novas secretarias de Ensino Básico e de Segundo 

Grau, e a Fundação de Assistência ao Educando (FAE) - tiveram como alvo de suas políticas 

a atração de prefeitos para a órbita do PFL. Nesse contexto, sem perder de vista as eleições de 

novembro de 1985 para prefeito das capitais e dos municípios, o ministro Marco Maciel 
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reuniu os secretários estaduais do setor para apresentar a politicamente irrecusável proposta 

de se promover um dia nacional de debate sobre a educação básica. Em 18 de setembro (dois 

meses antes das eleições, portanto), todas as escolas de 1º e 2º graus do país promoveriam um 

debate sobre “a escola que temos e a escola que queremos”. Era o pomposamente chamado 

“Dia D da Educação” (CUNHA, 1999). 

Para alguns autores, tal prática de gestão, em que predominava o clientelismo, a tutela 

e o assistencialismo, considerados os três vetores da administração educacional da Nova 

República, só se distinguiu, nesse aspecto, dos governos militares por juntar-lhes uma 

bombástica retórica (“tudo pelo social”) pela prática de cooptação de seus dissidentes, bem 

como pela preocupação em não poupar recursos na troca de “benefícios” governamentais por 

apoio político. Além disso, a educação foi colocada como meio de se resgatar a “dívida 

social”, apresentada como tão importante quanto a dívida externa (CUNHA, 1999). 

Conforme os críticos do governo, o assistencialismo, agora maquiado com o nome de 

“resgate da dívida social”, se expressou apenas na distribuição de livros didáticos e de 

alimentos para as escolas, enquanto que as práticas pedagógicas continuavam à mercê de 

professores supostamente despreparados e mal pagos, de prédios arruinados, nos quais a 

ausência dos requisitos mínimos praticamente impedia de chamá-los de escolas (MELLO e 

SILVA, 1992). 

Dessa forma, no período dito de transição, pouco se inovou no que diz respeito aos 

processos de formulação de políticas e de planejamento educacional característicos tanto do 

período populista quanto do autoritário. Conseguiu-se, pelo contrário, e não por acaso, uma 

interessante mescla de populismo com autoritarismo, através de um processo que, no 

pretender ser democrático contrapondo-se à centralização, terminou por caracterizar-se pela 

ausência de direção e pela fragmentação, a partir do momento em que o MEC passou a 
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privilegiar a estratégia de repasse aos municípios com objetivos clientelistas, travestida de 

“descentralização” (KUENZER, 1999). 

Do ponto de vista da gestão, de acordo com Mello e Silva (1992), a Nova República 

não só soube administrar a favor dos interesses do grupo político hegemônico no MEC o 

modelo caótico herdado do regime militar, sobretudo na área do financiamento, como buscou 

aperfeiçoá-lo. Para esses autores, um dos fatos mais indicativos dessa prática foi o incentivo 

ao processo de municipalização do ensino de 1º grau, concebido mais como “prefeiturização” 

das escolas do que como descentralização de decisões com a participação efetiva das 

instâncias locais. Em outras palavras, tratava-se de uma reconcentração de poder em nível 

municipal, monitorada pelo governo central. 

Na realidade, estudos têm demonstrado que a relação do MEC com os estados e 

municípios caracterizou-se, naquele período, por uma série de contradições e uma aparente 

democratização, pois ao mesmo tempo em que favorecia o desenvolvimento da autonomia à 

elaboração de propostas educacionais que atendessem aos interesses da localidade, 

obstaculizava tal ação pela via autoritária da distribuição de recursos, segundo interesses os 

quais nem sempre se identificavam com as reivindicações da maioria da população 

(SAMPAIO e FERREIRA, 1996). 

Alguns autores consideram que, ao longo das últimas décadas, em termos do 

funcionamento do sistema educativo, o processo de descentralização pela via da 

municipalização, induzida pelo Governo Federal, produziu um efeito desagregador das redes 

municipais, afetando diretamente a expansão da qualidade do ensino. Avaliam que o 

planejamento, controle, acompanhamento etc. não são suficientes para impedir a utilização da 

educação no processo de fortalecimento da hegemonia dos grupos políticos locais (ROSAR, 

1997). 
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Desse processo resultaria a emergência de um padrão aparentemente paradoxal, que 

aliava uma pregação localista e descentralizadora a controles centralizados das fontes de 

financiamento do ensino, cuja lógica foi a da “descentralização que vinha do centro”. Em 

outras palavras, era ao poder central que cabia a decisão do que, quando e como descentralizar 

(MELLO e SILVA, 1992).  

Contudo, é preciso ressaltar que, na concepção de Sampaio e Ferreira (1995), a 

descentralização que fortaleceu o movimento em torno da municipalização favoreceu a 

organização dos dirigentes municipais de educação que criaram a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, instituição que passou a defender os 

interesses municipais no âmbito educacional, lutando pela superação de métodos 

clientelísticos de administração pública. 

 

 

2.2 UNDIME: formação e consolidação 

 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME é uma entidade 

nacional que congrega os dirigentes municipais de educação os quais, ao assumirem o cargo, 

passam a ser sócios da entidade. Sediada na capital da República, em Brasília, a instituição 

comanda a rede de participação de seus afiliados e parceiros, dando destaque às ações que 

tenham por objetivo central a formulação de políticas educacionais. Portanto, uma função 

importante da entidade é fomentar e apoiar interesses da educação municipal, integrando seus 

representantes no processo decisório do setor educacional, rompendo com o isolamento das 

instituições e levando para cada município o debate regional e nacional (UNDIME, 2003). 

O corpo diretivo da UNDIME é constituído por uma Diretoria Executiva composta de 

onze membros, eleitos a cada dois anos. São eles: presidente, vice-presidente, secretário de 
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coordenação técnica, secretário de articulação, secretário de assuntos jurídicos e secretário de 

finanças. Conta, ainda, com um presidente de cada uma das regiões do Brasil. A diretoria é 

eleita nos Fóruns Nacionais. Ainda faz parte da estrutura organizacional da instituição o 

Conselho Nacional de Representantes, composto de quatro titulares e três suplentes eleitos 

nos fóruns estaduais, a cada dois anos, pelos dirigentes municipais de educação de cada 

estado e um Conselho Fiscal, constituído de três titulares e três suplentes, eleitos pelo 

conselho nacional de representantes no Fórum Nacional. Estatutariamente, a UNDIME tem o 

objetivo de 

 

Representar, articular, apoiar, assessorar e defender os interesses da educação 

municipal, integrando seus representantes no processo decisório do setor 

educacional, divulgando suas realizações, tendo sempre como meta 

fundamental a universalização do ensino de qualidade e uma educação 

democrática e libertadora na escola pública, com vistas à construção de uma 

sociedade mais desenvolvida e mais justa. 

 

Sem fins lucrativos, mantida com recursos oriundos das doações de entidades públicas 

e privadas e de contribuições das prefeituras dos municípios associados, a UNDIME nacional 

emergiu nesse processo de mudanças econômicas e político-sociais. O surgimento da 

UNDIME inclui-se entre as manifestações sociais pela ampliação dos espaços democráticos, a 

partir da instalação da Nova República. Sua consolidação nos anos 80 se fez em etapas 

estreitamente ligadas aos desdobramentos da conjuntura nacional à época (NEVES, 1994). 

De acordo com Carvalho (1988), a UNDIME surgiu no bojo do movimento pela união 

dos municípios e resgate de sua importância como esfera do poder na organização 

administrativa do País. No entanto, Costa (2001) destaca que grande parte da motivação para 

organização da UNDIME surgiu justamente do fato de que havia municípios com muitos 

problemas com o fluxo de recursos encaminhados pelas secretarias estaduais de educação. 
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Quer dizer, a maior parte dos recursos era controlada pelas secretarias estaduais e quando 

tinha no município um prefeito que não seguia a orientação política do governador do estado, 

então o investimento municipal em educação ficava muito prejudicado (apud SETUBAL, 

2001). 

Para alguns autores, a criação da UNDIME também é reflexo do aumento da demanda 

por educação que, a partir dos anos 80, começava a recair sobre os municípios, mais do que 

nos estados, enquanto a maioria deles não estava técnica ou financeiramente preparada para 

assumir tal responsabilidade. Por ser mais acessível, por estar mais próximo do dia-a-dia das 

pessoas, o poder municipal era justamente a porta onde esta demanda ia bater (SETUBAL, 

2001). 

A importância da agregação dos titulares das secretarias de educação na UNDIME 

consistiu na mudança do padrão de relacionamento que, a partir desse período, passará a 

predominar entre as três esferas jurídico-administrativas. Com a UNDIME, os municípios 

passam a contar, potencialmente, com maior apoio no desempenho de suas responsabilidades 

públicas, como ente federativo. Certamente, o aumento no quantitativo de alunos contribuiu 

para dar início a uma discussão mais ampla sobre a municipalização e a descentralização 

(SETUBAL, 2001). 

Entrava em pauta, assim, a questão da distribuição de responsabilidades entre as 

instâncias de governo, tendo em vista que o fluxo de recursos destinados aos municípios, 

como observam alguns autores, era determinado, em grande medida, por critérios políticos-

clientelistas (SETUBAL, 2001). No entanto, os diversos interesses que nortearam a criação de 

uma entidade nacional em defesa da educação municipal evidenciam a importância da esfera 

do município na delimitação dos campos de luta pela hegemonia dos vários grupos sociais 

(NEVES, 1991). 

 



 76

Diante disso, cabe ressaltar que a UNDIME começou a ser estruturada a partir de uma 

reunião de dirigentes municipais de educação, realizada no estado de Pernambuco em agosto 

de 1985, quase todos pertencentes aos municípios da região metropolitana do Recife, que 

tinham em comum o objetivo declarado de “introduzir a questão da municipalização do 

ensino no debate educacional do país” e de defender a proposta de um ensino “de cunho 

popular, democrático e de qualidade” como prática social transformadora (AZEVÊDO, 2002). 

Assim, os dirigentes municipais de educação dos municípios da Região Metropolitana 

do Recife, em meio à campanha para prefeito do Recife nas eleições de 1985, e, precisamente, 

no momento em que se realizava o Dia Nacional de Debate sobre a Educação, criaram o 

Coletivo de Dirigentes Metropolitanos de Educação do Recife. A presença do Ministro da 

Educação – o pernambucano Marcos Antonio Maciel – em uma cidade da Região 

Metropolitana do Recife possibilitou a leitura e entrega de um decálogo de reivindicações do 

Coletivo, cujo último artigo solicitava o apoio do Ministério da Educação (MEC) para a 

realização do I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação (NEVES, 

1994). 

O resultado das eleições para prefeito das capitais em 1985 veio reforçar os objetivos 

do Coletivo de Dirigentes Municipais de Educação, pois com a vitória do candidato 

oposicionista Jarbas Vasconcelos (Partido Socialista Brasileiro- PSB) para prefeito do Recife, 

o Coletivo recebeu importante apoio, visto que o Prefeito recém-eleito, visando uma possível 

expansão do seu poder político junto às forças progressivas em nível local e nacional, aderiu 

ao Movimento dos Secretários de Educação da Região Metropolitana do Recife (NEVES, 

1991). 

Este movimento pretendia ampliar progressivamente as forças políticas dos dirigentes 

municipais de educação, uma vez que considerava a educação metropolitana a vanguarda de 

um processo de renovação do ensino público através do processo de municipalização do 
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ensino de 1º grau. O Coletivo de Dirigentes Municipal de Educação acreditava que o plano 

educacional da região metropolitana do Recife representava o embrião de um novo Estado, o 

qual, pelo seu compromisso, redefiniria suas relações com as classes populares urbanas, 

colocando-se democraticamente ao seu serviço (NEVES, 1991). 

No entanto, tentando superar as dificuldades financeiras que os inviabilizava 

politicamente, o Coletivo de Dirigentes Municipal de Educação da região metropolitana do 

Recife buscou uma aproximação com o MEC da recém instalada Nova República, mantendo-

se afastados dos secretários de educação dos estados que, àquela altura, já se reuniam no 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED)15 há, pelo menos, dois anos 

(NEVES, 1991). 

Vale ressaltar que o CONSED sempre buscou assumir a posição de defesa do papel 

dos estados como articuladores e planejadores das políticas educacionais no nível dos poderes 

locais (estaduais e municipais), essencialmente no que se relacionava à gerência de recursos. 

Diante disso, o movimento de formação da UNDIME, que procurou apoiar e acompanhar os 

movimentos dos setores progressistas da sociedade civil pela conquista e ampliação dos 

espaços da participação política, teve como propostas essenciais, durante os anos 80, e que 

também perdurou nos anos 90, a defesa da afirmação de que o município seria capaz de gerir 

os recursos relativos à educação, por terem um contato maior com a população para realizar 

uma educação que teria um cunho popular, democrático e de qualidade (MELO, 1997). 

Assim, sob a influência do Partido da Frente Liberal - PFL, o MEC, que defendia a 

tese da Municipalização do ensino, viu no apoio a esse movimento nascente uma 

oportunidade de se legitimar frente às “áreas fortes” (áreas econômicas, sob o controle do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB) da Aliança Democrática, no sentido 

                                                 
15 Sobre o Conselho Nacional de Secretários de Educação, consultar Aguiar, M. A., 2002. 
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de conseguir maiores volumes de recursos para dar continuidade às suas iniciativas (NEVES, 

1994). 

O Ministério da Educação, com predominância de pernambucanos no primeiro e 

segundo escalões, patrocinou o I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de 

Educação, organizado pelo “Coletivo dos Dirigentes Municipais de Educação” do Grande 

Recife. Esse encontro ocorreu em março de 1986, no Centro de Convenções de Pernambuco, 

durante três dias, com a presença de educadores de renome nacional e internacional, todo o 

“staff” do MEC, dirigentes municipais de educação, professores e estudantes que debateram 

os rumos da educação brasileira (ROMÃO, 1993). 

O I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação foi promovido pelas 

prefeituras e secretarias municipais de educação da Região metropolitana do Recife. O evento 

representou um grande debate nacional sobre educação básica, diante do contexto econômico-

social da Nova República e, essencialmente, no ano em que decorriam os debates sobre a 

escolha dos representantes para a Assembléia Nacional Constituinte (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 12-03-1986). As discussões do encontro giraram em torno dos seguintes 

objetivos:  

 

Propor uma política de municipalização do ensino fundamental para as 

regiões metropolitanas; estimular a cooperação e associação intermunicipal 

em nível de planejamento; promover o intercâmbio de experiências; 

incentivar campanhas de comunicação em termos do ensino básico e 

estimular a organização e representação dos Dirigentes Metropolitanos de 

Educação (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 12-03-1986, p. A-5). 

 

Para alcançar esses objetivos, a comissão organizadora planejou as atividades de 

forma programática e participativa. Foram apresentadas conferências e painéis sobre temas 

relativos ao conteúdo geral do Encontro com a participação de debatedores e a interferência 
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direta do público, mediante o desenvolvimento de trabalhos em grupo sobre as teses 

abordadas durante as conferências e painéis (JORNAL DO COMMERCIO, 11-03-1986). 

Importantes personalidades da área da educação e da política do país estiveram 

presentes ao encontro, sejam como conferencistas, debatedores ou expositores de painéis. O 

Ministro da Educação Jorge Bornhausen foi representado pelo Secretário-geral do MEC, 

Aloísio Sotero, que realizou a abertura oficial16 do evento discursando sobre os principais 

problemas da educação brasileira: 

 

[...] Dentre os nossos problemas educacionais mais graves está a qualidade do 

ensino e a impossibilidade de atingir a todas as crianças, sendo a situação na 

área rural tão grave quanto à da periferia das regiões metropolitanas. Uma 

outra questão não menos importante é a capacitação e remuneração dos 

professores, pois os programas de capacitação tem sido neutralizados pela 

minimização dos salários recebidos pelos docentes[...]. Os municípios vêem-

se, por isso, diante de desafios, que sozinhos não podem superar [...]. 

Precisamos fazer um mutirão nacional para que a escola pública melhore de 

qualidade e fazer com que os governos estaduais, municipais e a própria 

União dêem remuneração condigna aos professores que nela trabalham 

(JORNAL DO COMMERCIO, 13-03-1986, p. 9). 

 

O Secretário-geral do MEC enfatizou que para reverter os problemas da educação 

brasileira seria necessário descentralizar o modelo educacional, com a participação efetiva da 

União, dos estados e municípios e destacou a importância dos educadores se comprometerem 

com um processo de descentralização da educação, para que o mesmo se tornasse mais do que 

uma intenção, que fosse um objetivo a ser concretizado a partir desse I Encontro Nacional de 

Dirigentes Metropolitanos de Educação, visto que este encontro provavelmente daria início a 
                                                 
16 Participaram da solenidade de abertura do I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação o 

subchefe do Gabinete Civil da Presidência, Everardo Maciel, o prefeito da cidade do Recife, Jarbas 
Vasconcelos, a Delegada do MEC, Creuza Aragão, reitores da Universidade Federal de Pernambuco, prefeitos 
e Dirigentes Municipais de Educação da região Metropolitana do Recife e o professor Lucilo Ávila, dentre 
outros (JORNAL DO COMMERCIO, 13-03-1086). 
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uma inevitável redefinição de papéis no que tangia aos encargos educacionais da União, dos 

estados e dos municípios (JORNAL DO COMMERCIO, 13-03-1086). Assim, o discurso do 

Secretário-geral do MEC ressaltou ainda que 

 

É chegado o momento de resgatar e valorizar o governo municipal como 

esfera de poder mais próximo do cidadão. Poder este que não se confunde 

como extensão do poder federal, mas desenvolvimento de um novo núcleo de 

articulação e decisões que garantam ao cidadão a participação nas questões 

que lhe são mais vitais [...]. A temática proposta nesse encontro de Dirigentes 

Municipais de Educação evoca a necessidade de mudanças, mudanças que se 

dará na medida em que as estâncias da administração educacional estejam 

mais próximas da realidade e da vida de cada cidadão. Competência e 

trabalho devem substituir filantropia inconseqüente, não se faz educação com 

caridade pública. Assim sendo, temos que ter critérios definidos para alocação 

dos recursos públicos que ampliem os resultados educacionais [...]. Priorizar a 

educação exige também um aprofundamento do debate sobre a transferência 

de encargos entre as esferas administrativas e a correspondente necessidade 

de recursos [...]. Gostaria que esse encontro se constituísse não apenas como 

uma assembléia de demandas, mas numa oportunidade de se estabelecer 

novas parcerias entre a União, os estados e os municípios (JORNAL DO 

COMMERCIO, 13-03-1986, P. 9).  

 

A programação do 1º dia do Encontro incluiu a conferência da educadora paulista 

Guiomar Namo de Mello sobre “Constituição, educação básica e participação popular”. Em 

sua fala destaca a importância da luta por uma escola pública democrática e a recuperação do 

papel específico da escola básica na socialização do saber sistematizado, indispensável ao 

exercício da cidadania, independente da região ou classe social a que pertença o aluno, 

formando uma base comum de conhecimento. Houve debates a respeito de “novas fontes de 

recursos para a educação pública municipal”, palestras e debates sobre “magistério público, 

sindicalismo e participação social na educação e sobre municipalização do ensino” com a 
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participação de Selma Garrido Pimenta, da Associação Nacional de Educação17 (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 13-03-1986). 

O segundo dia do I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação teve 

como conferencistas o vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que abordou o tema 

“Ensino Básico: é chegada a hora da qualidade”; Cristóvam Buarque, reitor da Universidade 

de Brasília e presidente da mesa de conferência, discutiu sobre o “Autoritarismo na 

Educação”, especialmente na sala de aula (JORNAL DO COMMERCIO, 14-03-1986, p. 9). 

No terceiro e último dia do I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de 

Educação, a conferência apresentada coube ao educador Moacir Góes, do Rio Grande do 

Norte e precursor do método Paulo Freire. Em sua explanação destaca que “a luta por uma 

escola democrática faz parte de um contexto mais amplo, de luta pela democracia política, 

social e econômica, até que cheguemos a viver uma democracia sem adjetivo, simplesmente 

Democracia” (JORNAL DO COMMERCIO, 15-03-1986, p. 8). 

Além disso, os secretários de educação da Região Metropolitana do Recife que 

constituíram o Coletivo de Dirigentes Municipal de Educação e que organizaram o Encontro 

Nacional efetivaram uma avaliação sobre a “Municipalização do Ensino”, destacando que a 

concentração das decisões, no que se refere à educação, tem causado inúmeros prejuízos à 

população e, nesse contexto, a municipalização do ensino poderá contribuir para uma melhor 

adequação do currículo escolar aos reais interesses de cada comunidade. Por isso, sendo o 

município o agente governamental que convive mais de perto com os problemas da 

população, nada mais coerente que o fortalecimento de suas ações nas iniciativas do ensino 

básico (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 15-03-1986). 
                                                 
17 Os outros painelistas do primeiro tema foram José Arnaldo Andrade, Prefeito de Olinda; Terezinha Schise, da 

Delegacia Regional do MEC (DEMEC); Edla de Araújo Soares, Secretária de Educação do Recife; Otavio 
Elizio de Brito, Secretário de Educação de Minas Gerais; Antonio Carlos Costa, Secretário de Educação de 
Belo Horizonte. A coordenação do debate foi de Maria Madalena Rodrigues dos Santos. O segundo painel 
contou com a participação de Carlos Pereira, presidente da Fundação de Assistência ao Estudante – FAE; 
Antonio Andrade Gonçalves, diretor do FNDE; Roberto Rego, Secretário de Educação de Paulista; Maria 
Eliane Kertez, Secretária de Educação de Salvador. A coordenação dos debates foi de Walter Esteves Garcia, 
Secretário de Ação Social do Ministério da Previdência Social (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 13-03-1986). 
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Os dirigentes municipais de educação defendem que a municipalização do ensino 

deveria ser feita respeitando a realidade e a qualificação dos municípios, onde as áreas 

metropolitanas de municípios de maior porte seriam locais adequados para se começar o 

processo de municipalização do ensino. Diante disso, afirmam que a situação precária que 

vive a educação no país é causada pela falta de autonomia dos municípios e convocam os 

participantes do I Encontro Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação a se 

engajarem na luta por estas mudanças (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 15-03-1986). 

Assim, o I Encontro Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, além de 

oportunizar debates sobre inúmeros temas pertinentes à educação pública brasileira, resultou 

na elaboração do documento, que ficou conhecido como “A Carta do Recife”, que consta de 

proposta no sentido de municipalizar o ensino (JORNAL DO COMMERCIO, 15-03-1986). 

De acordo com Neves (1991), a Carta Aberta dos dirigentes municipais de educação, 

“Carta do Recife”, firmou, entre outras, as seguintes prioridades: 

 

Redefinição de uma política Nacional de Educação voltada para os interesses 

reais das camadas populares; a luta pela consolidação e ampliação dos 

recursos consignados pela Emenda Calmon18; o compromisso com o processo 

de redemocratização do país e, de maneira especial, com a democratização 

das relações na escola, prioritariamente voltadas para o ensino básico, 

público, gratuito e obrigatório; a consolidação da articulação dos dirigentes 

municipais de educação do país como condição “sine qua non” para defesa do 

ensino básico, universalizado e comprometido com a maioria da população 

brasileira e interação com as demais esferas de decisão, garantindo a 

participação de todos no processo decisório relativo às diretrizes e prioridades 

da educação básica, expressando novas formas de relação entre poder público 

municipal, estadual e da União, bem como entre estes e a comunidade. 

 
                                                 
18 No ano de 1983 foi aprovada a “Emenda Calmon”, pela qual os mínimos orçamentários para a educação foram 

alterados, cabendo à União a aplicação de pelo menos 13% e aos estados, Distrito Federal e municípios 25% da 
receita de impostos e transferências. Como a regulamentação só se deu em 1985, sua aplicação ocorreu a partir 
de 1986 (OLIVEIRA, 1999, p. 27b). 
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Convém enfatizar que todos os educadores do país foram convocados pela “Carta do 

Recife” a se engajar na luta pela eleição da Assembléia Nacional Constituinte e assumir um 

claro compromisso com a redefinição de uma política nacional de educação voltada para o 

ensino básico gratuito, obrigatório e de qualidade (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 15-03-

1986). 

Ademais, outro importante saldo do I Encontro Nacional de Dirigentes Municipais de 

Educação realizado em Recife, em março de 1986, foi a mobilização dos dirigentes 

municipais em torno do I Fórum Nacional de Educação Municipal que reuniria secretários de 

educação de todos os municípios do país, no sentido de trabalhar de acordo com as realidades 

e necessidades de suas regiões e no intuito de estabelecer as diretrizes para a estruturação das 

bases da instituição que viria posteriormente a ser denominada de União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME . O I Fórum Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação foi concretizado em outubro de 1986 no Colégio Militar de Brasília; 

assim, o movimento pela educação municipal passou do âmbito regional para o nacional. 

Portanto, como entidade nacional reunindo dirigentes municipais de educação das 

diversas Regiões do Brasil, a UNDIME tem seu registro de nascimento em outubro de 1986, 

quando da realização do I Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, efetivado 

em Brasília. Mas foi na cidade de Recife em Pernambuco que a entidade começou a ser 

gestada (AZEVÊDO, 2002). 

Diante disso, cabe considerar que a entrada do MEC no circuito do I Encontro 

Nacional de Dirigentes Metropolitanos de Educação, realizado em Pernambuco, ampliou-o 

consideravelmente, dando até mesmo caráter de “política oficial” ao que antes era um 

movimento de grupo que pretendia, de baixo para cima, provocar a mudança de rumo da 

educação nacional (NEVES, 1994). 
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Tal movimentação induz autores, a exemplo de Cunha (1999), a considerar que a 

UNDIME foi criada em 1986, induzida pelo próprio Ministério da Educação (ocupado pelo 

Partido da Frente Liberal - PFL), no bojo de uma política de atuação direta nos municípios, 

sem a intermediação dos governos estaduais, ocupados em sua maioria pelo partido adversário 

(PMDB), embora integrantes ambos da mesma coalizão governante (Aliança Democrática).  

Essa posição encontra resistência entre aqueles que consideram que, 

contraditoriamente, ao promover esse I Encontro o setor mais conservador do Governo 

Federal criava a oportunidade para a gestação de uma entidade mobilizadora e organizadora 

dos anseios comuns dos setores e locais mais progressistas da educação, sob uma orientação 

nitidamente antagônica às suas tendências estruturais (ROMÃO, 1993). 

Posteriormente, a entidade foi se estruturando e consolidou-se nacionalmente, com 

propostas definidas para a educação. Numa primeira etapa, foram definidos os rumos da 

entidade (1985-1986); numa segunda, compreendendo os anos de 1987 e 1988, 

sedimentaram-se suas diretrizes e práticas. Após as eleições presidenciais de 1989, a 

UNDIME deu início a um terceiro momento de sua trajetória histórica, procurando 

reorganizar-se diante da normatização e da institucionalização democrática atingida pelo país 

(NEVES, 1994). 

 

2.3 Algumas polêmicas na trajetória da UNDIME 

  

A UNDIME se organizou nas unidades federativas por meio de seccionais estaduais. 

Aos poucos, foi consolidando seu papel de articuladora e coordenadora dos interesses comuns 

das secretarias municipais de educação, visando a sua legitimação como instância 

representativa dos municípios brasileiros, desempenhando papel importante nos processos de 
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discussão, formulação e implementação das políticas nacionais de educação, conforme 

demonstra a sua presença nos diversos fóruns nacionais (AZEVÊDO, 2002).  

 A UNDIME apresentou, desde seu nascimento, uma oscilação entre ser um aparelho 

da sociedade política ou uma entidade da sociedade civil. Por isso mesmo, como reconhece 

Romão (1993), sempre foi encarada com desconfiança, tanto de um lado quanto de outro.  

Vale destacar que as obrigações essenciais dos membros constituintes da UNDIME 

estão voltadas para a garantia da permanência do caráter público da instituição, assegurando o 

seu papel como organização da sociedade civil, garantindo sua independência diante dos 

governos, partidos políticos, credos religiosos, de instituições privadas e empresariais 

(ESTATUTO DA UNDIME-PE, 2005, p. 3 a 10). 

Para alguns autores, a UNDIME, ao longo de sua existência, esteve comprometida 

com a luta pelo resgate da dignidade da escola pública e pela educação para a cidadania, 

procurando negociar um processo de municipalização do ensino que permitisse uma 

descentralização do poder de uma forma mais transparente e participativa, contra as práticas 

clientelistas. Buscava a definição das responsabilidades entre as esferas governamentais e 

reivindicava maiores verbas para uma escola pública de qualidade. Este conceito de qualidade 

aparece, aqui, significando uma maximização dos recursos infra-estruturais e novos 

investimentos no campo educacional (MELO, 1997). 

Para a UNDIME, enfim, um padrão de qualidade deveria contemplar: democratização 

do acesso, com compromisso da aprendizagem; gestão democrática na construção da proposta 

pedagógica da escola, na eleição de diretores, na atuação dos conselhos municipais de 

educação; inclusão, tratando os alunos em sua singularidade; infra-estrutura escolar agradável 

e adequada às necessidades da comunidade; formação continuada dos trabalhadores em 

educação; autonomia institucional de indicadores; avaliação de desempenho, considerando 
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que a educação não pode ser vista de forma isolada das outras políticas sociais (UNDIME, 

2003). 

Considerando a sua trajetória no cenário educacional, vale destacar que, na fase de sua 

consolidação como entidade nacional, a UNDIME demonstrou posições ambíguas em relação 

às políticas de alocação de recursos do MEC, principalmente no que se referiu à transferência 

destes recursos para a gestão das esferas de poder local (MELO, 1997). 

Aliás, ressalta-se que este constituiu um dos pontos de divergência com o Conselho 

Nacional de Secretários de Educação - CONSED. Com efeito, a UNDIME posicionava-se a 

favor da destinação dos recursos públicos exclusivamente para o ensino público, na defesa do 

controle das verbas destinadas à educação, no que sempre divergiu do CONSED quanto à 

importância dos estados neste processo, tendo, por vezes, contribuído para o reforço das 

políticas clientelistas do MEC, quando este repassava tais recursos diretamente a alguns 

municípios (MELO, 1997). 

De fato, a relação entre o MEC e a UNDIME, no que diz respeito à liberação de 

recursos para os municípios, era bastante ambígua. De um lado, a UNDIME tentava 

conseguir, junto ao MEC, a liberação de recursos para os municípios oposicionistas, forçando 

a transparência de critérios de alocação de recursos da União; de outro, o MEC, utilizando-se 

desses mesmos critérios, viabilizava a transferência de recursos para os municípios de seu 

interesse, tendo a UNDIME, através de seus serviços de assessoria técnica, a justificativa 

cientifica para suas estratégias político-partidárias (NEVES, 1991). 

A UNDIME, agindo dessa forma, contribuía indiretamente para inviabilizar as 

propostas educacionais democráticas postas em execução pelos novos secretários estaduais de 

educação, reforçando as bases conservadoras do poder central nos municípios e dificultando a 

ampliação das bases oposicionistas municipais, embora consolidasse, fragmentariamente, os 

espaços democráticos das propostas educacionais dos municípios (NEVES, 1991). 
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No entanto, no que se refere ao debate das questões da educação nacional, a UNDIME 

exerceu um papel relevante nas discussões relativas à atual Constituição, participando e 

apoiando o Fórum Nacional na Constituição em Defesa do Ensino Público e Gratuito; 

contribuiu intensamente para a socialização da discussão do projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação; ofereceu aos parlamentares propostas de projetos de lei no sentido de que 

garantam a universalização da educação pública, gratuita e de boa qualidade (ROMÃO, 

1993). 

Nesse processo, até agosto de 1991, a UNDIME realizou quatro fóruns nacionais, 

congregando, em cada um deles, mais de mil dirigentes municipais de educação de todos os 

recantos do país. Simultaneamente, organizaram-se as UNDIMEs estaduais nas regiões 

brasileiras, com o intuito de participar ativamente da formulação e execução das políticas 

públicas para a educação básica. Nesse período, a entidade realizou encontros em todo país; 

desenvolveu programas de capacitação de dirigentes e profissionais da educação; publicou um 

jornal, que é distribuído a todos os associados e seis números da revista “Educação 

Municipal”. Desse modo, passou a ter uma grande visibilidade no contexto educacional. 

Junto ao MEC, a UNDIME propôs a formação de uma comissão paritária para analisar 

as diretrizes, os critérios e mecanismos de alocação de recursos públicos vinculados ao 

Salário-Educação – cota federal -; passou a debater o índice per capita da merenda escolar; 

conseguiu obter, para os municípios, a liberação e informação dos pareceres técnicos 

referentes aos seus projetos financiados pelo Salário-Educação, bem como o direito a que os 

mesmos projetos baixassem em exigências – sem riscos de cortes – quando apresentassem 

alguma falha; e concentrou esforços no sentido de fazer com que o município recebesse os 

recursos automaticamente e com liberdade para sua aplicação. Este último ponto constituiu o 

“Calcanhar de Aquiles” da relação CONSED/UNDIME, e o foco central de atritos entre o 

MEC e o CONSED (NEVES, 1991). 
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Foram difíceis e conflituosas as relações entre a UNDIME e o MEC, como o foram 

seus momentos de alianças ou antagonismos com os secretários estaduais de educação. Mas 

não se pode negar as contribuições da instituição para pôr em foco a discussão de novas 

formas de relacionamento entre as várias esferas de poder (SHIROMA, 2000). Nesse sentido, 

um dos membros fundadores da UNDIME destaca que os estados, através do CONSED e de 

boa parte dos pensadores brasileiros (inclusive os considerados progressistas), criticaram 

violentamente a integração MEC/UNDIME, longe de perceberem que era uma relação tensa, 

pontilhada de avanços e recuos, porque resultante de uma interação meramente tática, por 

parte do MEC, e claramente percebida pela UNDIME como oportunidade histórica, diante da 

necessidade de descentralização de poder (ROMÃO, 1993). 

Destaca-se, no entanto, que em sua plataforma de reivindicação, a UNDIME incluía a 

municipalização do ensino de 1º grau e da merenda escolar, a defesa da Emenda Calmon e a 

participação dos municípios na distribuição dos recursos provenientes do Salário-Educação, 

mediante cotas pré-fixadas. Além disso, reivindicava a definição de uma política de educação 

de jovens e adultos, em sintonia com as especificidades e interesses das camadas populares 

(CUNHA, 1999). 

Nesse sentido, convém assinalar que, para a UNDIME, municipalização é termo 

complexo, que revela diversas facetas e gera discussões. Trata-se de uma divergência de 

opiniões entre aqueles que defendem o ensino no município, por acreditar que a administração 

municipal, mais perto do cidadão, é mais democrática e, portanto, mais eficiente, e aqueles 

que não aceitam a crescente responsabilidade do município, particularmente porque tal 

perspectiva confunde-se com a orientação neoliberal, presente nos últimos governos, em que a 

União repassa atribuições para os municípios, isentando-se da sua responsabilidade, tudo em 

consonância, aliás, com os ditames do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (AZEVÊDO, 2002). 
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Em um primeiro momento, os secretários estaduais de educação e os próprios 

membros da UNDIME se posicionaram favoravelmente à iniciativa de municipalização do 

ensino de 1° grau incentivada pelo MEC. Porém, estabeleciam condições, como destaca 

Shiroma (2000): 

 

Descentralização e acompanhamento da alocação dos recursos, uma escola 

unitária que contemplasse as desigualdades regionais, uma política de efetiva 

valorização do magistério, a delimitação das competências das três esferas do 

poder público, a federal, a estadual e a municipal, uma ampla reforma 

tributária, a reestruturação dos órgãos municipais de ensino, a criação de 

conselhos municipais de educação, entre outras (p. 45). 

 

Logo se percebeu que as condições estabelecidas estavam fora das possibilidades 

políticas do momento, que a proposta descentralizadora era apenas aparente, permanecendo 

monitorada e sob a tutela dos interesses eleitorais do Governo Federal (SHIROMA, 2000). 

Assim, notadamente no ano eleitoral de 1989 - quando da época da realização do III Fórum 

Nacional de Dirigentes Municipais de Educação -, a UNDIME procurou estreitar suas 

relações com o CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação) tentando negociar, 

junto ao MEC, a questão da descentralização do poder, reivindicando um processo de 

municipalização mais amplo e sistemático, diferente do que vinha sendo utilizado por esse 

Ministério (MELO, 1997). 

Nesses termos, o que a UNDIME reivindicava era que a municipalização do ensino 

não prejudicasse a unidade e a qualidade; que o processo de descentralização fosse 

democrático; que a União montasse um sistema de relações intersecretarias que garantisse a 

unidade do sistema; que atendesse as especificidades regionais e locais. Assim, percebia-se 

claramente que para evitar esses problemas era necessária a democratização da gestão em 
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todos os níveis e a criação de canais de participação, como os conselhos municipais e os 

conselhos escolares (GADOTTI, 2000). 

Nessa perspectiva, não pode ser vista como benéfica para a educação a 

municipalização entendida como simples transferência de aluno da rede estadual para a 

municipal, sem levar em consideração, também, os encargos financeiros e a capacidade do 

município, em cada caso, de ampliar, com qualidade, os seus serviços educacionais 

(AZEVÊDO, 2002). Desse modo, vamos examinar, a seguir, como ocorreu o processo de 

municipalização do ensino no estado de Pernambuco.  

 

2.4 Os processos de descentralização e municipalização da educação em Pernambuco no 

período de 1995-2002 

 

Nessa seção analisaremos os processos e mecanismos de descentralização e de 

municipalização que concorreram para a re-organização do sistema educacional do estado de 

Pernambuco mediante o exame das ações, programas e projetos realizados pela Secretaria 

Estadual de Educação no período de 1995 a 2002. 

Partimos do pressuposto que os dispositivos constitucionais trouxeram mudanças nos 

conceitos e nas práticas de organização e gestão dos sistemas de ensino, com conseqüente 

mudança na cultura organizacional das instituições, no comportamento e nas relações dos 

agentes educacionais, principalmente no relacionamento entre as esferas de governo 

(SOBRINHO, 1994). Uma das principais mudanças pode ser vista na Constituição Federal de 

1988, ao estabelecer que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em Regime de Colaboração seus sistemas de ensino” (Art. 211), o que foi regulamentado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96). 
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De fato, a Constituição Federal de 1988 promoveu a descentralização do poder, 

determinando novo arranjo federativo para o país, ao definir as atribuições educacionais de 

cada esfera governamental, onde os municípios foram elevados à categoria de ente federativo. 

Assim, a discussão sobre a descentralização no setor educacional deve ser vista e 

analisada no horizonte mais amplo da democracia. Nessa perspectiva, podemos entender que 

não existe descentralização sem a instituição de mecanismos que permitam ao cidadão, aos 

grupos sociais organizados, exercer o controle do Estado mediante o controle de suas políticas 

(ARAÚJO, 1998). Nesse sentido, a descentralização tem como pressuposto básico uma 

sociedade civil com alto grau de organização, capaz de controlar os serviços através de sua 

participação na esfera pública (FERREIRA, 2002). 

Portanto, é no interior do debate sobre descentralização e colaboração que 

analisaremos as políticas educacionais implementadas no estado de Pernambuco no período 

1995-2002. 

 

2.4.1 As políticas educacionais do estado de Pernambuco no período de 1995-1998: 

colaboração entre instâncias governamentais  

 

A análise da gestão 1995-1998 mostra que uma das tônicas da política de educação foi 

a implementação de uma Rede Pública Única de Ensino19. Previa-se um processo de 

planejamento integrado entre estado e municípios para as intervenções relativas ao 

                                                 
19 O planejamento de uma Rede Pública Única constitui uma proposta que Pernambuco já ensaiava desde o final 

da década de 1970, quando o MEC/CEDATE (Ministério da Educação e Cultura e Centro de Desenvolvimento 
de Apoio Técnico à Educação) trabalharam juntos. O CEDATE assessorou a Secretaria de Educação em um 
estudo piloto de Planejamento de Rede Escolar no município de Limoeiro, consolidando uma metodologia. 
Posteriormente, até o final do primeiro qüinqüênio da década de 1980, esta metodologia foi aplicada na 
realização de Cartas Escolares em municípios das seguintes microrregiões: Garanhuns e Brejo Pernambucano 
(todos os municípios); Moxotó (Arcoverde); Pajeú (Serra Talhada); Salgueiro (Mirandiba); Araripina 
(Araripina); Petrolina (Petrolina) Região Metropolitana do Recife (todos os municípios) (CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 1996). 
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estabelecimento de divisão operacional de responsabilidades na oferta dos diversos níveis de 

escolaridade. 

Essa perspectiva mostrou-se antecipatória ao que determinou o Art. 11 da Lei n° 

9.394/96, no que se refere ao estabelecimento de formas cooperativas entre níveis de governo 

para potencializar a universalização da educação básica associada à melhoria da qualidade do 

ensino público. O Plano Estadual de Educação destaca para o período 1996-1999:  

 

A superação das dificuldades do setor educacional do estado exige do 

conjunto das esferas do Poder público o encaminhamento integrado de ações 

para que a intervenção governamental, na área de educação, venha a se 

caracterizar pela continuidade de políticas. Para isso é inadiável a definição 

conjunta de tônicas de atuação, o estabelecimento de uma divisão operacional 

de responsabilidades em relação aos níveis de ensino, a delimitação de uma 

geografia de atendimento escolar e a explicitação das formas de cooperação 

mútua que precisam incluir, necessariamente, a dimensão nos seus aspectos 

de ensino e de profissionalização docente (PEE, 1996-1999, p. 22).  

 

Diante disso, constata-se que a proposta de uma rede pública única para o sistema 

educacional do estado de Pernambuco representa o entendimento de que é preciso dividir 

responsabilidades, longe do espírito de concorrência entre as instâncias e dentro de uma linha 

de cooperação, com mais clareza na definição das atribuições (ARAÚJO, 1998). 

Nesse sentido, Gadotti (2000) destaca que a gestão compartilhada objetiva romper 

com a forte dissociação entre as redes estaduais e municipais de ensino público e entre as 

próprias escolas, algumas das quais, de tão fragmentadas, chegavam (e chegam) a atuar 

concorrentemente. 

Ademais, conforme identificado nos estudos realizados por Oliveira (2004), o ensino 

municipal tem sido historicamente contemplado nas políticas de educação do estado de 
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Pernambuco como uma das diretrizes, metas ou estratégias, em que a cooperação com as 

municipalidades foi tratada, em geral, como assistência técnica e financeira. 

No período focalizado neste estudo, verificamos que a proposta de se encaminhar, em 

Pernambuco, uma política articulada entre as esferas estadual e municipal, no campo de 

educação, sob a denominação de Gestão Educacional Compartilhada, apontou para os 

seguintes pontos:  

 

Definição conjunta de tônicas de atuação; Divisão operacional de 

responsabilidades, ampliação progressiva do atendimento de educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental como prioridade das esferas 

municipais; ampliação progressiva da oferta de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental e ensino médio como prioridade da instância estadual; 

Encaminhamento integrado dos processos de matrícula, capacitação docente, 

utilização de espaços escolares; Cooperação técnica, sobretudo na área 

pedagógica; Cooperação financeira voltada para a melhoria das condições de 

atendimento da rede escolar municipal no que se refere à recuperação e 

reequipamento de rede escolar municipal, recuperação de mobiliário e 

contratação de serviços de transporte escolar (PERNAMBUCO, 1998c, p. 

156). 

 

Para a concretização desse processo seria necessária a reestruturação das Diretorias 

Executivas Regionais de Educação – DEREs20, da Secretaria Estadual, as quais deveriam 

assumir destacado papel na implementação das políticas educacionais, com relevo para a 

articulação com a rede municipal de ensino em torno da construção de uma rede pública 

única. Para tanto, ocorreu, no segundo semestre de 1997, a redefinição da jurisdição das 

DEREs, mediante a re-localização de municípios, considerando a sua distância em relação à 

sede das Diretorias e as microrregiões administrativas em que estão situados. Tal medida 

permitiu uma melhor supervisão e maior presença das Diretorias Executivas na concretização 

                                                 
20 Atualmente as Diretorias Executivas Regionais de Educação – DEREs são denominadas de GREs (Gerências 

Regionais de Educação). 
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das políticas educacionais. Estas ações foram formalizadas pela Lei Estadual n° 11.460, de 

22.07.1997 (PERNAMBUCO, 1998c). 

Assim, é na direção da descentralização que se situam os eixos das políticas 

educacionais de Pernambuco no período 1995-1998. O princípio que regeu tais políticas no 

contexto da implementação de uma rede pública única de ensino foi: Qualidade da Educação, 

Direito de Todos, na expectativa de que o ensino ofertado pelo setor público se transformasse, 

progressivamente, em ensino cidadão, que possibilitasse aos alunos aprendizagens 

significativas dos conhecimentos históricos construídos, necessários ao entendimento da 

realidade, ao exercício da crítica fundada e à sua atuação como cidadão. 

Convém salientar que o Plano Estadual de Educação 1996-1999 buscou sintetizar o 

debate nacional no que diz respeito ao entendimento de que a educação de qualidade é direito 

de todos; aponta e reafirma o acesso ao ensino fundamental como direito social básico, como 

instância de formação e de exercício de cidadania e como necessidade social imperiosa 

(PERNAMBUCO, 1998b). Nesses termos, a escola de ensino fundamental deveria se 

configurar como 

 

... uma escola que explora e aprofunda laços de solidariedade e 

interdependência inerentes à atividade pedagógica, aberta e inovadora, que 

instiga a compreensão conceitual e a organização do pensamento e tematiza o 

mundo do trabalho, todavia, precisa ser construída, de imediato, devendo ser 

articulada organicamente com o ensino médio, cuja generalização progressiva 

se impõe em decorrência da demanda de níveis cada vez mais altos de 

abstração, associados aos novos padrões tecnológicos em desenvolvimento e 

às novas exigências da sociedade brasileira (PEE, 1996-1999, p. 17). 

 

Setubal (2000) ressalta que a escolarização de qualidade é apresentada como requisito 

para que o país possa enfrentar as rápidas alterações no processo econômico e as 

correspondentes mudanças nos padrões de qualidade da força de trabalho. No entanto, os 
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desafios são enormes, visto que, reconhecidamente, há uma defasagem idade-série nas séries 

iniciais do ensino fundamental, o que representa um obstáculo para a escolarização da maioria 

das crianças e jovens, posto que as sucessivas reprovações atrasam o percurso escolar e 

repercutem negativamente sobre a vida dos alunos, rebaixando a auto-estima e 

proporcionando dificuldades para aquisição do conhecimento formal transmitido na escola. 

Na expectativa de garantir educação de qualidade e em condições adequadas, a 

Secretaria Estadual de Educação implementou, no período, uma política que buscou agir 

sobre três importantes aspectos: processo de aprendizagem, processo de ensino e organização 

do conhecimento curricular. Tais aspectos foram tomados na perspectiva de que os processos 

de ensino e aprendizagem são entendidos como movimentos interativos, nos quais a atividade 

intelectual do aluno se dá pela reflexão de conteúdos específicos do ensino, em situações 

problematizadoras e coletivas (PERNAMBUCO, 1998b). 

Com efeito, a busca pela qualificação do processo de aprendizagem foi norteada pelas 

seguintes tônicas: respeito aos ritmos e modos diferenciados de aprendizagem; valorização 

dos conhecimentos escolares e culturais prévios; consideração das “descobertas” dos alunos; 

criação de novas oportunidades de aprendizagem para alunos com dificuldades ou com 

defasagem de escolaridade (PERNAMBUCO, 1998b). 

Assim, o trabalho conjunto entre a rede estadual de educação e as municipalidades, 

voltado para a integração das duas esferas em benefício da construção de uma rede pública 

única, resultou em uma taxa de 97,2% de escolarização das crianças de 7 a 14 anos em 1997, 

embora apenas 91,5% destas tenham sido matriculadas no nível de ensino adequado 

(PERNAMBUCO, 1998a). Tais avanços seriam perceptíveis na melhoria do rendimento 

escolar dos alunos, com aumento da taxa de aprovação e queda na taxa de reprovação, 

conforme dados dos Censos Educacionais, como mostra o quadro a seguir. 
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Taxa de Rendimento Escolar – Ensino Fundamental – Pernambuco (1995-1997) 

Movimento Escolar 199 199 1995 6 7 

Aprovado 61,8 64,6 68,4 

Reprovado 22,4 18,7 17,0 

Abandono 15,9 16,6 14,6 
 Fonte: Secreta ão de Pernambuco - Diretoria Executiva de In ão e Avaliação. 

Embora os dados demonstrem avanços no rendimento escolar dos alunos, os índices 

obtidos

rdo com o Plano Estadual de Educação 1996-1999, foram acionados 

importantes canais de interlocução com a so

as pela Secretaria Estadual de Educação podem ser relacionadas 

com iniciativas de descentralização

                                                

ria de Educaç formaç

 

 ainda são considerados insatisfatórios e, nesse sentido, a Secretaria Estadual de 

Educação, além de buscar um aperfeiçoamento da concepção do ensino, da aprendizagem, da 

avaliação, da organização e da prática político-pedagógica da escola, desenvolveu ações que 

sinalizaram para a ampliação do diálogo com instituições da sociedade civil em torno das 

questões educacionais. 

Portanto, de aco

ciedade, mediante o diálogo sistemático e 

periódico com os professores, com dirigentes dos órgãos de educação de todos os municípios, 

com instituições representativas da sociedade civil e com a classe política tanto da instância 

estadual como das municipais. A Secretaria Estadual de Educação buscou articular iniciativas 

e meios para melhor encaminhar as questões educacionais através da implantação de 

Conselhos Escolares, realização de Fóruns Itinerantes de Educação21, Comissões 

Interinstitucionais voltadas tanto para delinear a política educacional, como para 

implementação de projetos e Reuniões Interativas Regionais com os municípios 

(PERNAMBUCO, 1998c). 

Essas ações efetivad

 que caracterizaram a gestão 1995-1998. Entretanto, a 

 
21 Sobre os Fóruns Itinerantes de Educação realizados em Pernambuco no período 1987-1990, ver: SILVA, 

Ângela Maria Monteiro da. Planejamento Educacional e Democratização: um estudo dos Fóruns Itinerantes de 
Educação em Pernambuco no Governo Arraes, Dissertação de Mestrado, UFPE, 1996. 
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municipalização do ensino como uma modalidade de descentralização, embora não tenha sido 

colocada como finalidade ou mesmo como objetivo da política educacional implementada no 

período de 1995 a 1998, passou a ser induzida mediante o padrão gerencial assumido pelo 

Governo Federal na primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso, o qual, segundo Azevedo 

(2002), foi baseado na crença de que a descentralização constitui, por excelência, um 

instrumento para obter eficácia e eficiência na prestação dos serviços públicos, para corrigir 

desigualdades, para, enfim, promover a modernização do País. Portanto, discutiremos no item 

seguinte a municipalização do ensino em Pernambuco como uma modalidade de 

descentralização. 

 

2.4.2 A municipalização do ensino em Pernambuco  

ma das questões recorrentes no debate sobre a municipalização do ensino refere-se à 

transfer

3) salienta que essa é uma interpretação equivocada por duas 

razões.

 

U

ência das matrículas estaduais do ensino fundamental, sobretudo de 1ª a 4ª série, para 

os municípios, como resultado de determinações legais. A Constituição de 1988 estabelece 

que “a atuação dos municípios se dará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar” 

(Art. 211, § 2°) e as legislações promulgadas (Lei nº 9.394/96 e Emenda Constitucional n° 

14/96 – regulamentada pela Lei n° 9.424/96) induzem claramente à municipalização do 

ensino (OLIVEIRA, 1999b). 

Contudo, Davies (200

 Em primeiro lugar, o ensino fundamental, regular e supletivo, é responsabilidade 

constitucional tanto dos municípios quanto dos governos estaduais. Portanto, a transferência 

das matrículas estaduais do ensino fundamental para os municípios resulta de opção política 

dos governos estaduais e não de determinações legais. 
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O outro motivo destacado pelo autor é que a Emenda Constitucional n° 14/96 não 

estipula que um determinado nível ou modalidade de ensino seja responsabilidade de 

governos municipais ou estaduais. Quando ela fixa a atuação prioritária dos municípios no 

ensino fundamental e na educação infantil, sua intenção não é impedir que os estados e 

mesmo a União atuem nesses níveis de ensino, mas sim evitar que as prefeituras passem a 

oferecer o ensino médio e mesmo o superior sem antes terem atendido satisfatoriamente os 

seus níveis de atuação prioritária. O Inciso V do Artigo 11 da Lei nº 9.394/96 confirma essa 

interpretação quando estipula que os municípios somente poderão atuar em outros níveis de 

ensino quando estiverem atendidas, plenamente, as necessidades de sua área de competência e 

com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento 

do ensino. 

Convém destacar que, em relação às competências estaduais e municipais, a Lei n° 

9.394/96 estabelece prioridade do ensino fundamental e na educação infantil para os 

municípios; e prioridade do ensino médio para os estados, devendo esses assegurar também o 

ensino fundamental. Além disso, esta Lei determina que “os Estados incumbir-se-ão de 

definir, com os Municípios formas de colaboração na oferta do Ensino Fundamental, as quais 

devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 

população a ser atendida e aos recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas de 

Poder Público” (Inciso II do Art. 10). Desse modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional prevê divisão de responsabilidades entre as esferas governamentais no que se refere 

à oferta do ensino fundamental. 

Ao destacar a situação do estado de Pernambuco, no período de 1995 a 1998, constata-

se que as redes municipais de ensino vêm aumentando progressivamente a responsabilidade 

pela oferta do ensino fundamental e a rede estadual vêm diminuindo significativamente a 

 



 99

oferta desse nível de ensino, como demonstram os dados provenientes do Censo Escolar, 

como pode ser visto no quadro subseqüente. 

 

Evolução da Matrícula do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª série por 

Dependência Administrativa 

Pernambuco 1995 - 1998 

Estadual  Municip Federal Partial cular  

Ano 

 

al Matr % Ma  Matrícula % M % Tot ícula trícula % atrícula

1995 627 711.833 ,1 715.377  800  262.617  1.690. 42

1996 019 71 ,9 750,587 43,6 1.179 0,1 248.328 14,41.720. 9.925 41

1997 828 72 ,2 787.901 44,9 1.293 0,1 242.073 13,81.754. 3.561 41

1998 479 70 ,9 885.986 48,7 1.321 0,1 223.444 12,3

Fonte: Censo Escolar: 1995, 1996, 1997, 1998 – SE/PE 

1.818. 7.728 38

 

Verifica-se que a organização do atendimento educacional em Pernambuco foi 

determinada, sobretudo, pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 

9.394/96) que definiu as competências das três esferas de governo, bem como a criação do 

Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), também em 1996. Com isso, as redes públicas de ensino estadual e 

municipal começaram a se reorganizar para atender a legislação então vigente e buscaram 

essencialmente o acesso aos recursos disponíveis para a educação. 

Desse modo, a rede estadual que atendia 10,7% da educação infantil e 31,3% das 

classes de alfabetização em 1996 diminuiu rapidamente a oferta desse nível de ensino 

chegando a 1,5% da educação infantil e 2,2% da alfabetização em 1998. Processo inverso 

ocorre com a rede municipal que passa a ter a competência prioritária no atendimento à 
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educação infantil e na oferta para as classes de alfabetização no período de 1996/1998 

conforme mostra o quadro seguinte. 

 

Percentual de Matricula na Educação Infantil e em Classes de Alfabetização por 

dependência administrativa – Pernambuco 

Rede Estadual Rede Municipal Rede Particular 
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Fonte: Censo Escola (1996, 1997, 1998) SE/PE. 

 

Analisando esses dados, constata-se que no período 1996-1998 houve um processo 

acelerado de municipalização no que se refere às matrícu  educação infantil e na ses 

de alfabetização, processo este que, segundo os relatórios produzidos pela Secretaria Estadual 

de Educação, ocorreu de forma negociada com as municipalidades e fundamentado nos 

dispositivos Constitucional e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e valorização do Magistério – FUNDEF22. 

Assim, em Pernambuco o atendimento público da educação infantil, primeira etapa da 

educação básica (art. 29 da LDB), está praticamente assumido pela esfera municipal, o que 

tem sido tarefa bastante difícil, particularm te no que se refere à destinação de recursos 

os na educação infantil estão automaticamente 

xcluídos, por não contarem com os recursos do FUNDEF. 

las na s clas

en

financeiros, visto que os alunos matriculad

e

                                                 
22 Na Carta Magna de 1988, a Educação Infantil é incluída como direito da criança de zero a seis anos de idade, 

sendo também reconhecida como dever do estado e direito da família. Um outro item importante da 
Constituição é a obrigatoriedade dos municípios atuarem “prioritariamente no Ensino Fundamental e na 

atribuições educacionais de cada uma das três esferas de governo, cabendo ao Município a Educação Infantil, 
juntamente com o Ensino Fundamental. 

educação Infantil” (art. 211, §2º). A Emenda Constitucional n° 14, de 1996, por sua vez, determina as 
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Como ressaltam Gil e Arelaro (2004), no mesmo ano que a educação básica passa a 

integrar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, conforme a LDB (Lei n° 

9.394/1

06 escolas municipais, além da 

implan

dificuldades devido à precariedade dos recursos, após a 

implan

Ev

Pernambuco 1995 – 1998 

996), perdemos a oportunidade de avançar na implementação deste direito com a 

política do FUNDEF, que, em parte, segrega e gera disputas, em especial de recursos, entre os 

componentes da educação básica. 

De outra parte, a suposta desobrigação constitucional das municipalidades com relação 

à oferta de ensino médio provocou a estadualização de 

tação da oferta desse nível de ensino em 103 escolas estaduais, em 1998 

(PERNAMBUCO, 1998c). 

No tocante ao panorama de atendimento ao ensino fundamental, esse nível de ensino 

sofreu transformações progressivas nas duas redes públicas. A rede municipal, que mantinha 

o atendimento educacional com 

tação do FUNDEF ampliou progressivamente a oferta, nas classes de 1ª a 4ª série de 

55,3% em 1996 para 63,1% em 1998 e nas classes de 5ª a 8ª série, de 23,8% em 1996 para 

25,4% em 1998, conforme quadro que segue. 

 

olução da Matricula do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série por Dependência 

Administrativa 

Estadual  Municipal Federal Particular  

Ano 

 

Total Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

1996 1.082.609 336.860 31,1 598,914 55,3 463 0,0 146.372 13,5

1997 1.094.437 325.172 29,7 628.051 57,4 520 0,0 140.694 12,9

1998 1.123.724 285.049 25,4 709.229 63,1 588 0,1 128.858 11,5

Fonte: Censo Escolar: 1995, 1996, 1997, 1998 – SE/PE 
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O fenômeno da municipalização da oferta do ensino fundamental registra-se em 

Pern  

responsável pelo atendimento desse ní eu os efeitos da municipalização, seja 

pela transferência espontânea de alunos ou de forma conveniada. Desse modo, a oferta da 

rede estadual nesse nível de ensino diminuiu nas classes de 1ª a 4ª série de 31,1,3%, em 1996, 

para 25,4%, em 1998. No entanto, no que se refere às classes de 5ª a 8ª série os percentuais 

mantiveram-se estáveis de 60,1% em 1996 para 60,8% em 1998, como demonstra o quadro 

seguinte. 

 

Evolução da Matricula do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série por Dependência 

ambuco no período de 1996-1998, visto que a rede estadual, apesar de também ser

vel de ensino, sofr

Administrativa 

Pernambuco 1995 – 1998 

Estadual Municipal Federal Particular 
Ano Total 

Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

1996 637.410 383.065 60,1 151.673 23,8 716 0,1 101.956 16,0

1997 660.391 398.389 60,3 159.850 24,2 773 0,1 101.379 15,4

1998 694.755 422.679 60,8 176.757 25,4 733 0,1 94.586 13,3

Fonte: Censo Escolar: 1996, 1997, 1998 – SE/PE 

 

 na 

cessão de professores da rede pública estadual para atendimento à rede municipal de ensino e 

à municipalização de escolas. Nessa perspectiva, a passagem negociada da pré-escola para a 

instância cipal e ão de responsabilidades a respeito da oferta do ensino 

fundamental, onde as municipalidades passaram ender, com prioridade, as crianças de 1ª a 

4ª série (65, 8ª série (representando 

71% das m  a munici equeno porte: mini-

A organização do atendimento educacional em Pernambuco, pós-LDB, resultou

muni a divis

 a at

7% de suas matrículas) e a instância estadual as de 5ª a 

atrículas), determinaram palização de 118 escolas de p
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escolas de pré-escolar; e 1ª a 4 calizadas ona rural eriferias

 informações referentes ao ano de 1998. 

  

 escolas d ª série lo  na z  ou nas p  

urbanas, como demonstra o quadro abaixo, com

Municipalização do Ensino por Diretoria Executiva Regional – 1998 

DERE N° de Escolas N° de Alunos 

N° de Docentes 

cedidos pela 

Rede Estadual 

Alto Pajeú 16 1.632 30 

Moxotó Ipanema 13 1.501 49 

Submédio São Francisco 20 1.046 44 

Médio São Francisco 10 1.491 52 

Sertão do Araripe 09 877 14 

Mata Sul 01 418 08 

Mata  Centro 09 1.066 34

Vale do Capibaribe 09 851 04 

Litoral do Sul 02 258 02 

Agreste Centro Norte 09 2.0 3 27 2 

Mata Norte 02 529 10 

Metro Sul 02 506 - 

Recife Norte 08 1.060 - 

Recife Sul 08 1.870 - 

TOTAL GERAL 118 15.132 279 

 Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco, 1998. 
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Os ostram que o governo estadual diminuiu drasticamente a oferta na 

educação in meiro segmento do e o fundamental (1ª a 4ª série), por rec ecer 

que esses ní sino seriam constitucionalmente de responsabilidade dos municípios. 

Con ar, no entanto, que, e contexto, foi ulado um Prog a de 

Colaboração  e municípios e c  parte integrante do Plano de Trabalho deste 

Programa destaca-se o Convênio de Cooperação Técnica Ad trativa e Finan a n° 

004/2000, f  o estado de Pernambuco, a Secretaria de Educação e as prefeituras de 

vinte e três om a interveniên da Secretaria de nistração e Reforma do 

Estado (SA  objetivo prom universalização e a melhoria da qualidade 

do ensino fundamental mediante a colaboração, no campo específico da transferência de 

gestão de e o estado e os municípios, na perspecti  reorganização rede 

pública de ensino, transferindo matrículas, recursos humanos, recursos financeiros e encargos 

sociais para os governos municipais (PERNAMBUCO, 2000a). 

De a sferência das escolas deveria ocorrer 

mediante ne e prioridade as escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª 

séri idade 

com o Plano Estadual de Educação: 

anos e das primeiras séries do ensino fundamental. O atendimento baseia-se 

eu 

tipo de formação docente semelhantes. Isso facilita a organização da proposta 

EDUCAÇÃO, 2000-2009, p. 23). 

números m

fantil e pri

veis de en

nsin onh

vém mostr ness form ram

 entre estado omo

minis ceir

irmado entre

municípios23, c cia Admi

RE), tendo como over a 

scolas entre va da  da 

cordo com o Convênio N° 004/2000, a tran

gociação, dando-s para 

e, com a perspectiva dos municípios organizarem a Escola da Criança, em conform

 

A Escola da Criança faz o atendimento da educação infantil a partir de quatro 

na faixa etária das crianças e nos aspectos cognitivos e sociais de s

desenvolvimento, que resultam numa organização do espaço escolar e num 

pedagógica da escola e a implementação de programas de formação 

continuada em serviços dos professores (PLANO ESTADUAL DE 

                                                 
23 Prefeituras Municipais de: Amaraji, Barra de Guabiraba, Belém de Maria, Belém do São Francisco, Bezerros, 

Dormentes, Floresta, Itacuruba, Jaboatão dos Guararapes, Jatobá, Lagoas dos Gatos, Moreilândia, Orocó, 
Petrolândia, Quipapá, Santa Maria da Boa Vista, Serrita, Solidão, Surubim, Tacaratu, Terra Nova, Triunfo, 
Xexéu (PERNAMBUCO, 2000a). 
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Portanto, a tendência é que, na perspectiva do Regime de Colaboração e Co-

responsabilidade, a Escola da Criança tornar-se-ia municipal enquanto a Escola do Jovem, 

isto é, aquela que atende de 5ª a 8ª série e ensino médio, tenderia a ser da responsabilidade do 

estado (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2000-2009), tendência que pode evidenciar 

o entendimento do Regime de Colaboração como sinônimo de municipalização do ensino.  

Por outro lado, havendo interesse do município em assumir a gestão das escolas 

estadua

da oferta do ensino obrigatório, a manutenção e 

desenvolvimento do e mental, que deveriam estar de acordo com as necessidades e 

políticas definidas par

do Regime de Colab

Educação (PERNAMB

Com efeito, esse Convênio envolve

8ª série do ensino fu

estadual para a rede m atrículas 

contavam no censo escolar da rede estadual, houve repasse de recursos do FUNDEF para os 

municípios, no total de R$ 3.416.829,95; a partir do segundo ano do Convênio, as matrículas 

já constaram no censo escolar da rede municipal e, conseqüentemente, os recursos do 

FUNDEF foram alocados na conta/FUNDEF municipal. Iniciou-se, então, o processo de 

ressarcimento dos salários dos professores da rede estadual cedidos aos municípios. Para 

is de ensino fundamental de 5ª a 8ª série, localizadas na zona rural, o processo de 

transferências deveria ser negociado com a Diretoria Regional de Educação – DERE. Nessa 

transferência, deveria ser observado o princípio constitucional da colaboração, cooperação e 

co-responsabilidade na qualidade 

nsino funda

a o estado de Pernambuco e apreciadas pela Câmara Técnica e Temática 

oração24, em conformidade com as diretrizes do Plano Estadual de 

UCO, 2000a). 

u a transferência de alunos de 1ª a 4ª série e de 5ª a 

ndamental e cessão com ressarcimento de 132 professores da rede 

unicipal. Em 2000, primeiro ano do Convênio, enquanto as m

                                                 
24 A Câmara se reuniu sistematicamente no período 1999/2000, sendo substituída posteriormente pelo Fórum 

ndicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE). 

Permanente de Desenvolvimento da Educação em Pernambuco. Era composta pela Secretaria Estadual de 
Educação, Conselho Estadual de Educação, Associação do Municípios de Pernambuco (AMUPE), União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-PE), Comissão de Educação da Assembléia 
Legislativa, Ministério Público e Si
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viabilizar essa operação foi celebrado um convênio com o Banco do Brasil (PERNAMBUCO, 

2003). 

Convém destacar que, diante do processo de municipalização do ensino em 

Pernambuco, foi criada, através do decreto N° 21.682, de 01 de setembro de 1999, a 

Coordenadoria Executiva de Apoio à Educação Municipal (CEAEM)25 ligada diretamente ao 

gabinete do Secretário Estadual de Educação para desenvolver o Regime de Colaboração 

entre as esferas governamentais e compartilhar o processo educativo com entidades atuantes 

na área

o básica entre as esferas governamentais, com objetivo de racionalizar o atendimento 

educac

VI – articular instituições que possam colaborar com o desenvolvimento da educação 

municipal; 

 

 da educação (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 1999). 

A função da Coordenadoria Executiva de Apoio à Educação Municipal seria a de 

construir a experiência de gestão educacional em Pernambuco formatada no Regime de 

Colaboração entre as esferas administrativas. O capítulo IV do decreto N° 21.682, de 01 de 

setembro de 1999, destaca as seguintes competências para esta Coordenadoria: 

I - Realizar estudos sobre a situação educacional nos municípios, visando subsidiar o regime 

de colaboração com a rede municipal de ensino; 

II – implantar, acompanhar e avaliar regime de colaboração entre estado e os municípios; 

III – colaborar com o processo de definição de critérios para a transferência de escolas de 

educaçã

ional; 

IV – apoiar o desenvolvimento de projetos de Educação Municipal; 

V – estimular a implantação dos Sistemas Municipais de Ensino, colaborando com a 

organização de seus elementos constitutivos; 

                                                
25 Atualmente a Coordenadoria denomina-se Gerência de Apoio Municipal (GEAM) e está situada no 1º andar 

da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco. 
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VII – incentivar a articulação coletiva dos municípios, através de consórcios, condomínios e a 

organização de órgãos colegiados regionais; 

VIII –

roporcionar a 

ntre os Conselhos da Educação Municipal; 

lho 

boração do Orçamento Municipal de Educação e orientar as equipes de ensino 

cação nos municípios com dados estatísticos 

recer suporte técnico de apoio à Educação Municipal e acompanhar o 

Executiva Regional de Educação – DERE’s, o 

ão. 

ilhada, respeitando a autonomia inerente a cada ente federado, 

l 

 articular e promover atividades visando a formação continuada dos gestores da 

educação municipal; 

IX – acompanhar a elaboração de convênios entre União, estado e os municípios com objetivo 

de organizar o atendimento educacional, implantar inovações pedagógicas e p

habilitação de professores; 

X – estimular e apoiar encontros e intercâmbios e

XI – subsidiar, com informações e esclarecimentos, a elaboração dos Planos de Traba

Anuais e projetos elaborados pelos municípios com objetivo de captar recursos financeiros; 

XII – buscar formas de colaboração interinstitucional com o propósito de prestar assistência 

técnica na ela

na execução física e financeira dos Planos de Trabalho; 

XIII – orientar e acompanhar em cada Diretoria Executiva Regional de Educação – DERE’s a 

sistematização das informações sobre a edu

atualizados; 

XIV – ofe

desenvolvimento das ações; e 

XV – apoiar, em conjunto com a Diretoria 

processo de realização de Conferências Municipais de Educação e de elaboração dos Planos 

Municipais de Educaç

À Coordenadoria Executiva de Apoio à Educação Municipal - CEAEM caberia 

desempenhar um papel de co-responsabilidade na qualificação da educação pelo exercício 

efetivo da Gestão Compart

respaldando suas ações na Constituição Federal de 1988, Lei n° 9.394/96, no Plano Naciona
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de Educação e no Plano Estadual de Educação em parceria com a Associação dos Municípios 

de Pernambuco (AMUPE), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

ensino fundamental em Pernambuco 

significativamente a responsabilidade pela oferta do ensino fundamental, como 

Pernambuco 1999 – 2002 

(UNDIME-PE), Conselho Estadual de Educação (CEE-PE), Universidades, Empresas e 

outros (PERNAMBUCO, 2005). 

Entretanto, o processo de municipalização do 

pode ser mais bem demonstrado por meio da utilização dos dados provenientes do Censo 

Escolar referente ao período entre 1999 a 2002, nos quais as redes municipais de ensino vêm 

aumentando 

demonstram os quadros a seguir: 

 

Evolução da Matrícula do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série por Dependência 

Administrativa 

Estadual  Municipal Federal Particular
An

o 
M

at

rí

c

ul

a 

Ma

tríc

ula 

% Ma

tríc

ula 

M

at

rí

cu

la 

19

99 

2

4

7.

3

5

3 

72

5.9

49 

6 50

7 

12

6.

60

9 

620

00 

1

9

2.

7

3

0 

73

8.9

04 

6 36

9 

12

5.

23

4 

,920

01 

1

5

5.

2

2

4 

74

2.6

83 

7 47

7 

12

6.

09

9 

0,220 1

1.

73 7 10 12

9,302 4

2

5.8

04 

7 5,

115,

3

4 

4

1

9 

Fonte: Censo Escolar: 1999, 2000, 2001, 2002 – SE/PE – Diretoria Executiva de Informações e Avaliação. 

 

acima registram a evolução das matrículas do ensino 

fundam

fundamental para as redes municipais, pois as 247.353 matrículas estaduais de 1999 caíram 

Os dados mencionados 

ental de 1ª a 4ª série, de 1999 a 2002, com uma expansão acelerada exclusivamente 

das matrículas municipais, as quais passaram de 66,0 % em 1999 para 73% em 2002. Parte 

significativa dessa expansão resultou da transferência de matrículas estaduais do ensino 
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para 141.324, em 2002. No entanto, a redução da participação da rede estadual no ensino de 

1ª a 4ª série passou a ser menos intensa a partir de 2001. 

Perna

 

Evolução da Matrícula do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série por Dependência 

Administrativa 

mbuco 1999 – 2002 

Estad Mun Federa Particual  icipal l ular  

Ano Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

1999 421.609 58,8 199.846 27,9 780 95.110 13,30,1 

2000 420.453 56,7 223,397 30,1 790 ,1 96.767 13,10

2001 423.981 54,9 251.317 32,6 789 0,1 95.761 12,4

2002 419.397 53,12 274.790 34,8 787 0,1 94.533 11,9

 Fonte: Censo Escolar: 1999, 2000, 2001, 2002 – SE/PE – Diretoria Executiva de Informações e Avaliação. 

O quadro anterior mostra a evolução das matrículas do período de 1999 a 2002 de 

todas as redes, no que se refere ao ensino fundamental de 5ª a 8ª série. O fato ma nte é a 

expansão constante das matrículas da rede municipal de 199.846, em 1999, para 274.790, em 

2002, o que provavel ente se deve ao fato de ter sido registrada uma diminuição nas 

matrículas da rede estadual de 58,8%, em 1999, para 53,12%, em 2002, e por conseqüência de 

uma pequena redução das matrículas da re articular tre os a  de 2001 e 2002

Contudo, apesar das mudanças na organização do atendim to ao ensino, evidenciadas 

a partir de 1997, os i cadores educaci s, de um  maneira geral, revelaram um baixo 

desempenho do sistem al de Pernambuco no que concerne à aprendizagem scolar, 

comprometendo a qualidade do ensino ofertado e proporcionando altos índices de distorção 

idade/série como pode ser observado por meio do Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco (SAEPE). 
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CAPÍTULO 3  

A INFLUÊNCIA DA UNDIME-PE  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA POLÍTICA EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO 
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Nessa seção discutiremos as ações da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação de Pernambuco - UNDIME-PE, destacando as atuações voltadas para uma maior 

participação da esfera municipal nas decisões das questões educacionais. Ademais, 

apresentamos as ações desenvolvidas pela UNDIME-PE em conjunto ou não com a Secretaria 

de Educação de Pernambuco na definição, implantação e implementação das políticas 

educacionais no âmbito estadual no período de 1995 a 2002, destacando as implicações destas 

políticas para a educação municipal. Com a intenção de situar o novo papel assumido pelos 

municípios a partir da Constituição Federal de 1988, da Lei n° 9394/96 e da Emenda 

Constitucional n° 14/96, destacaremos as políticas públicas de educação no contexto do 

processo de descentralização que vem ocorrendo no estado de Pernambuco nos últimos anos 

pela via da municipalização do ensino. 

A dimensão federativa conferida aos municípios na legislação vigente alterou a 

tradição do federalismo brasileiro. Assim, cabe ressaltar que essa mudança de foco não se 

processou linearmente. Na realidade, a ampliação da autonomia municipal tem oscilado, ao 

longo da história do País, em função dos projetos político-sociais priorizados e da capacidade 

organizacional da população. Mais precisamente, tem a ver com as possibilidades de dar 

concretude ao controle social das estruturas do Estado (SOARES, 1998), considerando que, 

por força do que dispõe a Constituição Federal de 1988, o município goza hoje de autonomia 

política, administrativa e financeira26 (COSTA, 1999).  

Desse modo, em face da atribuição de uma maior autonomia aos municípios, estes se 

viram diante de muitos desafios, concernentes à Educação Municipal: formulação de suas 

                                                 
26 A autonomia política diz respeito ao poder de auto-organização do Município, que se dá por meio da 

elaboração da Lei Orgânica. Os fundamentos desta auto-organização estão expressos na Constituição Federal 
Art. 29: A autonomia administrativa refere-se à gerência própria dos assuntos sobre os quais predomina o 
interesse local. Diz respeito à organização dos serviços públicos locais e a autonomia financeira traduz-se no 
poder de decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas, sem tutela ou 
dependência de qualquer poder, prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados (MEIRELLES, 
1997 apud COSTA, 1999). 
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Leis Orgânicas (LOs); elaboração dos Planos Municipais de Educação (PMEs) e, ainda, a 

onstrução dos Conselhos de Educação e dos Conselhos de Acompanhamento e Controle 

ocial (CACS) para avaliação e controle da aplicação dos recursos públicos em educação 

OUZA e FARIA, 2003). 

Todavia, para que o município atenda às demandas e aos anseios da população, 

xercendo poderes e competências, outorgados pela Constituição, é necessário, além da sua 

apacidade executiva, articulação entre as três esferas de governo. Nesse sentido, no que se 

fere ao atendimento à escolarização básica, destaca-se: o Regime de Colaboração previsto 

o art. 211 da Constituição Federal; as incumbências claramente definidas na Lei n° 9.394/96 

 os recursos para a educação fundamental, disciplinados na Lei 9.424/96, que regulamenta o 

undo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), instituído c al n° 14/96 (SOARES, 1998). 

Nesse contexto, a reorganização da política educacional estabelecida pela Constituição 

Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Base ência, da 

criação ização 

o Magistério (FUNDEF) a partir de 1996, proporcionou a descentralização do atendimento 

a educação infantil27 e do ensino fundamental, pois as redes públicas de ensino buscaram se 

organizar para atender a legislação vigente e racionalizar os recursos disponíveis para a 

ducação. Nesse contexto, passaremos a analisar as ações da UNDIME-PE e os desafios da 

ducação municipal. 
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 É importante reconhecer que na LDB não há nenhuma indicação a respeito do financiamento necessário para a 
educação infantil. Nesse sentido, pode-se dizer que diante da omissão da LDB em relação ao financiamento 
desse nível de ensino, a situação se agravou com a Emenda Constitucional n° 14/96, que define que os 
municípios se responsabilizarão pela aplicação de um grande percentual do seu orçamento no ensino 
fundamental, ficando a educação infantil sem nenhuma garantia de verbas destinadas a ela, dependendo da 
vontade política de municípios e estado. Assim, fica explicitado que, na atual legislação brasileira, nenhuma 
instância tem como prioridade atender à educação infantil (CERISARA, 2002). 

27
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3.1 Ações da UNDIME-PE diante dos desafios da Educação Municipal 

 

Na medida em que aumentou a participação dos municípios na oferta de vagas na 

matrícula do ensino fundamental, cresceu a responsabilidade das prefeituras quanto ao 

compromisso de assegurar uma educação de qualidade para seus cidadãos. Nesse sentido, o 

avanço nos índices de atendimento do ensino fundamental nas últimas décadas, juntamente 

com o crescimento da consciência social a respeito da importância do processo de 

escolarização, associado à expansão do fracasso escolar e conseqüente distorção idade série, 

estimulou a definição de diretrizes e o desenvolvimento de ações voltadas para a avaliação da 

qualidade da educação pública. 

Na medida em que os debates e as propostas de encaminhamento na área da educação 

foram sendo direcionados para a democratização da qualidade educacional (SOARES e 

MARCUSCHI, 1996), nos últimos anos vem aumentando, consideravelmente na área 

educacional, a demanda por sistemas de avaliação permanente das redes de ensino, na 

perspectiva de situar a prática pedagógica no centro dos debates sobre a qualidade dos 

resultados educacionais e, ao mesmo tempo, circunscrever a escola em um contexto de 

mudanças. Trata-se de um esforço para gerar conhecimentos que, por sua vez, permitam 

desencadear ações que se insurjam contra o fosso estabelecido entre a qualidade para poucos e 

o acesso para todos (UNDIME-PE, 2002). 

Assim, no âmbito do estado de Pernambuco foram estabelecidas, em 1993, as bases do 

Projeto Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e Avaliação de Rede , por iniciativa 

das Secretarias de Educação de 20 municípios , entre eles nove capitais do Nordeste. Esses 

28

29

                                                 
28

29

A, Teresina – PI, Fortaleza – CE, Natal – RN, João Pessoa – PB, Recife – PE, 

 No âmbito nacional, ganhou dimensão a proposta do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica – 
SAEB, concretizada pela primeira vez em 1990, com o objetivo de fornecer elementos para apoiar a 
formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas voltadas para a melhoria da educação no Brasil 
(UNDIME-PE, 2002 a). 
 Os vinte municípios que participaram do Projeto Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e Avaliação de 
Rede foram: São Luís – M
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municípios, que reivindicavam uma maior participação na aplicação dos testes do SAEB, se 

reuniram no Recife, resolvendo desenvolver articuladamente um conjunto de ações que 

tivessem como meta a universalização do ensino público de qualidade (SOARES e 

MARCUSCHI, 1996). 

Nessa perspectiva, com o propósito de debater e encaminhar conjuntamente o Projeto, 

os Secretários de Educação reunidos em Recife, em 1993, assumiram o compromisso de 

implementar uma sistemática de avaliação permanente e contínua das redes municipais como 

uma das medidas efetivadas na luta por um ensino de qualidade para todos (SOARES et al, 

1996). 

O Projeto Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e Avaliação de Rede passou a 

ser coordenado pela UNDIME-PE, no início de 1995, e constituiu um dos principais itens da 

agenda formulada a partir do compromisso da entidade com a defesa e a transformação da 

escola 

hamento das mudanças pretendidas (SOARES et al, 1996). 

ara a UNDIME, qualidade em educação baseia-se numa concepção sociológica e 

política de educação e sua noção de qualidade está estreitamente vinculada ao combate às 

desigualdades, às discriminações e às injustiças de qualquer tipo. Nessa perspectiva, a 

 

pública. A pretensão primeira foi ratificar o discurso da qualidade da educação e os 

mecanismos para sua avaliação a partir de ações que concretizem a democratização do direito 

à educação (SOARES et al, 1996).  

Nesse sentido, o significado das informações emergentes do processo avaliativo está 

vinculado à sua contribuição ao desvelamento dos obstáculos e das possibilidades que se 

colocam à democratização da escola de qualidade. Diante disso, o que se pretendia era abrir 

um espaço público de debate sobre a problemática, subsidiando os diversos setores da 

sociedade no encamin

P

                                                                                                                                                        
Maceió – AL, Aracaju – SE, Salvador – BA, Campina Grande – PB, Goiana – PE, Camaragibe – PE, Igarassu 
– PE, Cabo de Santo Agostinho –PE, Jaboatão dos Guararapes – PE, Paulista – PE, São Lourenço da Mata – 
PE, Abreu e Lima – PE, Vitória da Conquista – BA, Rio de Janeiro – RJ (UNDIME-PE, 1996). 
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qualidade é um conceito político (não partidário) e pressupõe decisões democráticas sobre 

objetivos, parâmetros, diretrizes e finalidades educacionais (UNDIME, 2005). 

da maioria da população, tendo como valores fundamentais: a solidariedade, a 

ia, a inclusão social, através da qual todos os brasileiros se tornem 

apud UNDIME-PE, 2004). 

 

O termo qualidade da educação estava claramente definido a partir da contribuição 

para o desenvolvimento de um projeto de país orientado principalmente pela justiça social. 

Diante disso, pode-se ressaltar que o objetivo do Projeto Intermunicipal Qualidade da 

Educação Básica e Avaliação de Rede era fazer o controle social da qualidade da educação 

básica divulgando os resultados da avaliação e, dessa forma, subsidiando o controle da 

população sobre as escolas municipais. A UNDIME-PE entendia, naquela época, que uma das 

formas de contribuir para as mudanças que a educação necessitava era entregar para a 

Assim, a UNDIME-PE incorporou essa concepção de qualidade, bem como adotou a 

proposta da “Qualidade Social” consagrada durante as discussões efetivadas no I e II 

Congresso Nacional de Educação (CONEDs)30. Diante disso, é importante mencionar que a 

educação que atende aos requisitos da “Qualidade Social” implica em 

 

Providenciar educação com padrões de excelência e adequação aos interesses 

honestidade, a justiça, a autonomia, a liberdade e a cidadania e, como 

conseqüênc

aptos ao questionamento, à problematização, à tomada de decisão, buscando 

as ações coletivas possíveis e necessárias ao encaminhamento dos problemas 

de cada um e da comunidade onde vivem e trabalham (PNE: Proposta da 

Sociedade Brasileira, p. 9 e IV CONED, Programação e eixos temáticos, p. 28 

                                                 
30

ios e os pesquisadores científicos. Nessa ampla mobilização emergiu a proposta de 

 Ambos realizados, respectivamente, em 1996 e 1997, em Belo Horizonte e reunindo, cada um, cerca de cinco 
mil pessoas de todo país, congregando, entre outros, os seguimentos e entidades dos profissionais da educação, 
os estudantes universitár
Plano Nacional de Educação (PNE) da sociedade brasileira, voltada para assegurar ao povo brasileiro uma 
educação construtora de cidadania, como direito de todos (BRASIL, 2001). 
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sociedade os resultados da avaliação que se estava adquirindo nas redes, de tal forma que a 

comunidade pudesse controlar o patamar de qualidade da educação. 

Naquele momento, os testes avaliativos31 priorizaram os conteúdos das áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática, vivenciados na quarta e na oitava séries do ensino 

fundam

Os resultados obtidos foram debatidos com as equipes pedagógicas, dirigentes 

munici

blico (SOARES et al, 1996).  

iante disso, 

ao repa

                                                

ental das redes dos municípios envolvidos no Projeto, por considerá-las, do ponto de 

vista pedagógico, etapas que marcam uma fase de transição (4ª série) ou a conclusão desse 

nível de ensino (8ª série), tendo em vista a proposta de avaliar conteúdos das áreas de 

Português e de Matemática dessas séries (SOARES e MARCUSCHI, 1996). 

pais de educação, professores dos municípios envolvidos, mobilizando-os de maneira a 

repensar sua prática, elegendo ações com repercussão direta na sala de aula, subsidiando a 

tomada de decisão na perspectiva da qualidade educacional. Além disso, alguns municípios 

instituíram núcleos de avaliação produzindo informações que apoiaram e fortaleceram 

decisões geradas em instâncias colegiadas de gestão e de controle social da política 

educacional, nesta esfera de poder pú

Todavia, a aplicação e correção dos testes, obtenção e divulgação dos resultados, 

foram efetivados com recursos dos próprios municípios. Posteriormente, já no primeiro 

semestre de 1996, a maioria dos municípios assinou um convênio referente ao Projeto 

Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e Avaliação de Rede com o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) / Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE). D

ssar o montante solicitado, o Ministério da Educação manifestou seu reconhecimento 

quanto à qualidade da proposta intermunicipal, passando assim a contribuir financeiramente 

para a viabilização das ações previstas pelo Projeto (SOARES e MARCUSCHI, 1996). 

 
31 Os testes avaliativos foram elaborados por duas equipes, uma direcionada para área de Português e a outra 

para a área de matemática, as quais eram formadas por professores da Universidade Federal de Pernambuco, 
especialistas das equipes pedagógicas dos municípios envolvidos no Projeto e por professores regentes da rede 
municipal de ensino (SOARES e MARCUSCHI, 1996). 
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Vale ressaltar que, próximo ao final do mandato dos prefeitos que apoiaram o Projeto 

Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e Avaliação de Rede e tendo em vista a 

relevân

s político-partidárias à 

frente das Prefeituras/Secretarias de Educação (SOARES et al, 1996). 

Nesse sentido,

com a Universidade Fed

entre a UNDIME-PE

consolidação do Projeto (SOARES et

assinado, em 27 de ma

Pesquisa Educacional da Universid

a funcionar no primeiro andar do Centro de Artes e Comunicação da referida Universidade. 

No âmbito do NAPE-UFPE, a UNDIME-PE permaneceu coordenando, em parceria com a 

Prefeitura da Cidade do Recife, o Projeto Intermunicipal Qualidade da Educação Básica e 

Avaliação de Rede32 (SOARES et al, 1996). 

Contudo, a realidade educacional do estado de Pernambuco permaneceu distante do 

ideal. Na verdade, persistiram índices elevados de evasão e repetência, de defasagem idade 

série e de diferenças de qualidade entre rede estadual e municipal e entre cidades grandes e 

pequenas (AZEVEDO, 2003). 

                                                

cia da experiência de Avaliação de Rede desenvolvida articuladamente por um 

conjunto de municípios da região Nordeste, o que proporcionou o fortalecimento da 

autonomia municipal, a UNDIME-PE mobilizou-se no sentido de buscar alternativas que 

viabilizassem a continuidade das propostas independente das sigla

 foram mantidos, entre novembro de 1995 e março de 1996, contatos 

eral de Pernambuco, na perspectiva de firmar convênio de cooperação 

/UFPE e a Prefeitura da Cidade do Recife, que possibilitasse a 

 al, 1996). Assim, após os trâmites legais, o convênio foi 

rço de 1996, tendo imediatamente sido criado o Núcleo de Avaliação e 

ade Federal de Pernambuco (NAPE-UFPE), o qual passou 

 
32 O NAPE e a UNDIME-PE deram continuidade ao processo de avaliação de rede ao longo dos anos de 1997, 

1998 e 1999. Em 2000, o Estado de Pernambuco implantou o Sistema de Avaliação Educacional de 
Pernambuco (SAEPE) – coordenado pela Secretaria Estadual de Educação, em articulação com o SAEB 
Nacional. Mediante o regime de colaboração, o SAEPE envolve a avaliação do sistema estadual e municipal de 
educação com a participação da UNDIME-PE que integra a Comissão Executiva do SAEPE (UNDIME-PE, 
2002 b). 
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Além disso, em muitos municípios, o ensino esteve sob a responsabilidade de 

professores com formação deficiente para o desempenho da respectiva função (AZEVÊDO, 

2001b)

ra da Cidade do 

Recife,

l Qualidade da Educação 

Básica 

e participativos; definir um padrão curricular básico, universalizando as 

adores 

das redes municipais, constituindo equipes pedagógicas locais, promovendo a 

socialização das experiências, a produção de material didático e a avaliação 

. Com efeito, o grande desafio que ainda se põe para a educação, trata-se da tarefa de 

organizar e instalar um sistema de ensino capaz de universalizar o ensino fundamental com 

qualidade. 

Diante disso, no ano de 1996, mobilizada pelos problemas que afetam o desempenho 

dos sistemas municipais de educação, a UNDIME-PE, em convênio com o Projeto Nordeste, 

com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e com a Prefeitu

 realizou o Programa Intermunicipal de Formação Continuada, cuja principal 

finalidade seria aperfeiçoar a prática docente em 80 municípios do estado de Pernambuco 

através da constituição e preparação de equipes permanentes de capacitadores no âmbito das 

Secretarias Municipais de Educação (UNDIME-PE, 1996b). 

O Programa também visou proporcionar uma oportunidade de reflexão sobre a prática 

avaliativa dos professores, a partir da análise de desempenho dos alunos, tomando como 

referencial os resultados reais obtidos no Projeto Intermunicipa

e Avaliação de Rede, numa abordagem de avaliação como reorganização do processo 

de ensino aprendizagem (UNDIME-PE, 1999). Desse modo, o Programa Intermunicipal de 

Formação Continuada com duração de 24 meses (de 1996 a 1998) objetivou: 

 

Elevar o nível de aprendizagem dos alunos matriculados nas escolas 

municipais de Pernambuco, contribuindo na formação de cidadãos produtivos 

expectativas de aprendizagem para cada um dos níveis do ensino 

fundamental; consolidar a política de formação continuada dos educ

permanente da pratica pedagógica e fortalecer a capacidade de gestão e 
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avaliação das Secretarias Municipais de Educação em termos de planejamento 

educacional (UNDIME-PE, 1998). 

 

Nessa perspectiva, o projeto objetivou envolver inicialmente um total de 2.240 

participantes (800 capacitadores e 1.440 professores da educação infantil e das quatro 

primeiras séries do ensino fundamental) mediante a operacionalização de 3 etapas: 

 

A primeira seria o Módulo de Formação33, com a oferta de um curso intensivo 

fase dedicou-se à formação de equipes para planejamento, acompanhamento e 

 escolas municipais, bem como contribuir para o 

fortalec

97). 

Nesse contexto de garantia da universalização do atendimento escolar de qualidade, 

verifica-se que a UNDIME-PE desempenhou um papel importante na aprovação da Lei 

 

de 40 horas, no Recife, direcionado para cada uma das seguintes áreas de 

conhecimento: Português, Matemática, Fundamentos de Aprendizagem, 

Ciências Naturais, Ciências Sociais e Arte-Educação; a segunda etapa 

correspondeu ao Módulo de Multiplicação, com a realização de cursos de 

capacitação para professores nucleados por região, perfazendo um total de 6 

núcleos (Petrolina, Olinda, Floresta, Jaboatão, Caruaru e Pesqueira); a terceira 

avaliação das políticas educacionais dos municípios (UNDIME-PE, 1996c). 

 

 Desse modo, o Programa Intermunicipal de Formação Continuada de Professores 

buscou expressar um compromisso com a criação das condições necessárias ao enfrentamento 

da problemática da repetência e da evasão nas

imento político-pedagógico dos sistemas municipais de ensino, de forma que se 

constituíssem equipes pedagógicas competentes para atuar junto aos professores da educação 

infantil e das primeiras séries do ensino fundamental, no cotidiano de suas práticas 

educacionais (UNDIME-PE, 19

                                                
33

 da proposta pedagógica do curso nas seis áreas do conhecimento (UNDIME-PE, 1997). 

 Para a construção da proposta dos cursos realizados durante o Módulo de Formação do Programa 
Intermunicipal de Formação Continuada, organizaram-se equipes constituídas por professores das 
Universidades Federais de Pernambuco, a quem coube a responsabilidade do planejamento, desenvolvimento e 
avaliação
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Estadua

l, necessitava de normatização no que se referia à repartição da cota estadual entre 

os seus

igo 1º) fixa as diretrizes para 

redistri

municípios, de acordo com os seguintes critérios: I - 60% (sessenta por 

 com o Censo 

 Educação (MEC), no ano anterior ao 
                                                

l n° 11.708, em dezembro de 1999, que, ao definir as regras de repasse dos recursos 

do Salário-Educação34, instaurou um novo modo de gerir políticas de educação em 

Pernambuco (UNDIME-PE, 2000). 

O Salário-Educação, que constitui uma fonte estratégica de financiamento do ensino 

fundamenta

 municípios, pois havia a retenção desses recursos pelos estados, os quais não sofriam 

nenhuma penalidade, ficando estas para os alunos da rede municipal (AZEVÊDO, 2001b). 

Convém ressaltar que a UNDIME-PE participou da elaboração35 do Projeto de Lei 

11.708, de 03.12.1999, que regulamentou a distribuição da quota estadual do Salário-

Educação prevista na Lei Federal n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998. A entidade também 

acompanhou a tramitação do referido Projeto de Lei (PERNAMBUCO, 2003). 

A Lei Estadual n° 11.708 (§ 1º e § 2º do Art

buição de 50% (cinqüenta por cento) da Quota Estadual do Salário-Educação para os 

respectivos municípios: 

 

§ 1º. Os recursos financeiros serão redistribuídos entre o estado e os 

cento), proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino 

fundamental da rede municipal de ensino, de acordo

Educacional realizado pelo Ministério da
 

34 O Salário-Educação, criado em 1964, não se constitui em um imposto propriamente dito, nos moldes daqueles 
que também servem ao f
contribuição social efetua
centralizada, pela Uniã
descentralizadores e com
Estado gerador da contrib
a sua redistribuição ent
Educação (FNDE) na form
(SOUZA e FARIA, 2003

35 O Projeto de Lei n° 11.7
Municipal e Estabelecim
Educação, Conselho Es
Nacional dos Dirigentes Municipa
Assembléia Legislativa, 
(SINTEPE). A missão da Câmara é apreciar matéria que dispõe sobre o desenvolvimento da Política 
educacional e do Regime de Colaboração entre as esferas do Governo (PERNAMBUCO, 2003). 

inanciamento da educação. Trata-se, pois, de uma fonte não tributária, ou seja, de uma 
da por parte das empresas, cujo recolhimento e distribuição se dão, de forma 

o e pelos Estados, e destes últimos para os Municípios, com propósitos 
pensadores das desigualdades regionais. Do montante arrecadado, 2/3 retornam ao 
uição (cota estadual), ficando 1/3 retido pelo Governo Federal (cota federal), visando 

re os Estados e municípios, geridas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
a de convênios, que, pelo menos em tese, deveriam exprimir caráter redistributivo 

). 
08 foi negociado na Câmara Técnica e Temática para Desenvolvimento da Educação 
ento do Regime de Colaboração, que é constituída pela Secretaria Estadual de 

tadual de Educação, Associação do Municípios de Pernambuco (AMUPE), União 
is de Educação de Pernambuco (UNDIME-PE), Comissão de Educação da 

Ministério Público e Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 
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exercício fiscal; II – 40% (quarenta por cento), destinado ao desenvolvimento 

e à execução de projetos de melhoria da qualidade educacional da rede 

Pública de Educação, cuja distribuição será definida por uma comissão 

composta, no mínimo, pela Secretaria Estadual de Educação; Conselho 

em Educação e a Associação dos Municípios de Pernambuco.  

 

bertas pelos municípios, exclusivamente para esse fim, e sua aplicação 

obedecerá aos critérios e as finalidades estabelecidas na Lei Federal n° 9.766, 

O reconhecime

percepção de que se f

do percentual do Sa

arrefecimento das difi

Em 2000, parte dos recursos do Salário-Educação foi destinada ao Projeto de Melhoria 

da Qualidade da Educação em Pernambuco, elaborado em 1999/2000, que visava o 

desenvolvimento institucional e adequação da rede pública escolar, com a finalidade de 

melhorar a qualidade do ensino oferecido à população pernambucana (PLANO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO, 2000-2009). 

Estadual de Educação; União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 

de Pernambuco – UNDIME-PE; Confederação Nacional dos Trabalhadores 

§ 2º. Os recursos previstos nesta Lei serão repassados às contas correntes

a

de 18 de dezembro de 1998 (PERNAMBUCO, 2003). 

 

nto que houve um avanço com a Lei Estadual n° 11.708 está ligado à 

ortalece a autonomia municipal, pois com a regulamentação do repasse 

lário-Educação36 diretamente para os municípios poderá ocorrer o 

culdades do trabalho das Secretarias Municipais de Educação. 

                                                 
36 No que se refere às mudanças na legislação do Salário-Educação é importante ressaltar a Lei n° 10.832 

publicada no D.O.U. de 30/12/2003, que altera o § 1º e o inciso II do Art. 15 da Lei n° 9.424/96, os quais 
o: "Art. 15 § 1opassaram a vigorar com a seguinte redaçã  O montante da arrecadação do Salário-Educação, 

favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado sobre 
o valor
observa

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino 
fundamental”. Além disso, a Lei n° 10.832/2003 altera o art. 2

após a dedução de 1% (um por cento) em 
 por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
da, em 90% (noventa por cento) de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito 

Federal, em quotas, da seguinte forma: II – Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do 
montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos 

o da Lei no 9.766/1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação: "Art. 2o A Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, de que trata o § 1o e seu inciso 
II do art. 15 da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, será integralmente redistribuída entre o Estado e seus 
Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas 
redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação" (www. 
fnde.gov.br). 
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Firmou-se em 25-08-2000, um Protocolo de Colaboração entre a Secretaria Estadual 

de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipal de Educação de Pernambuco 

visando à promoção da qualidade da educação em Pernambuco. Buscava-se, por meio dessa 

iniciati

o, 

celebra

 ação:  

rum Permanente de Desenvolvimento da Educação, instâncias constituídas 

em âmbito estadual para compartilhar a implementação de Políticas Públicas 

e Educação; desenvolver e implementar o Projeto de Melhoria da Qualidade 

educação em nível local; estabelecer acordos para disciplinar a matrícula de 

q

e

va, a conjugação de esforços e meios para garantir a universalização progressiva da 

educação básica com a qualidade e a reorganização da Rede Pública de Ensino 

(PERNAMBUCO, 2000b). 

O referido Protocolo tinha a finalidade de prolongar o acordo de cooperaçã

do em 26-08-1999, entre o Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED 

e a UNDIME Nacional, cujo propósito foi estimular o desenvolvimento do Regime de 

Colaboração entre estados e municípios (PERNAMBUCO, 2000b). Entretanto, para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, promoveram-se as seguintes linhas de

 

Fortalecer a Câmara Técnica e Temática sobre o Regime de Colaboração e o 

Fó

d

da Educação em Pernambuco contemplando os municípios; assegurar a toda 

rede pública Sistemática de Avaliação da educação; viabilizar permanente 

assistência técnica aos gestores e educadores da rede pública de ensino; 

induzir a autonomia da educação municipal através da implantação de seus 

sistemas de ensino e do fortalecimento da cultura do planejamento da 

tal sorte a garantir a Todos o efetivo direito à educação (PERNAMBUCO, 

2000b).  

 

Desse modo, a UNDIME-PE, como entidade que congrega os gestores de políticas 

municipais de educação, vem assumindo como uma de suas atribuições a de tratar as questões 

ue fortalecem a autonomia da rede municipal de ensino, tendo em vista a oferta de uma 

ducação de qualidade. 
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Nessa perspec

necessidades dos dirigentes m

diferentes regiões do 

um perfil diferenciad

técnica e, ao mesmo te ducacionais. 

Com o objetiv

para a melhoria da ges

curso “Formação de ão”, em quatro locais 

distintos (Petrolina, Caruaru, Recife e Triunfo), com o tema central: Organização da educação 

nacional à luz da legislação atual na perspectiva da gestão democrática e Sistema Municipal 

de Ensino: descentralização, autonomia e regime de colaboração (UNDIME-PE, 1999b).  

Além dessas ações de capacitação, a UNDIME-PE esteve presente na discussão sobre 

a elaboração dos planos municipais de educação. Entendendo que a elaboração dos PMEs é 

tarefa conjunta dos estados e municípios, a UNDIME-PE propunha a criação das condições 

necessárias para que fosse possível a compatibilização de suas prioridades, respeitando as 

determinações da Lei em pauta e o desenvolvimento de políticas estruturadoras. É nessa 

perspectiva que a UNDIME-PE passa a defender a realização de seminários de estudos e 

oficinas de elaboração de PMEs com todos os Secretários Municipais de Educação do estado 

de Pernambuco (UNDIME-PE, 2004a) 

e

r

(

d

C

tiva, desencadeou diversas ações com o intuito de atender às 

unicipais de educação. Assim, realizou cursos e seminários nas 

estado, considerando que o novo cenário da política educacional exigia 

o dos dirigentes municipais de educação, o que incluiria formação 

mpo, capacidade de formulação e de gestão das políticas e

o de favorecer aos dirigentes municipais a aquisição de mecanismos 

tão municipal da educação, a UNDIME-PE realizou, no ano de 2000, o 

Gestores de Políticas Municipais de Educaç

A UNDIME-PE também teve participação na definição dos currículos das redes 

stadual e municipais da educação ao integrar a comissão interinstitucional formada por 

epresentantes da Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE), Conselho Estadual de Educação 

CEE-PE), Associação dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), Confederação Nacional 

os Trabalhadores em Educação (CNTE) e Organização das Nações Unidas para Educação, 

iência e Cultura (UNESCO), responsáveis pela elaboração da Base Curricular Comum às 
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Redes P

 assegurar condições de formação e cidadania à população, bem 

como g

usta e 

de uma educação d mocratizada e assegurar prioritariamente o ensino básico, numa 

perspectiva municipal

escola pública voltad

atuações da UNDIME

locais com as questões

Aos poucos, a

municípios: desempe

implementação das políticas públicas de educa

das Secretarias Munic

diálogo com todos os setores que atuam no campo educacional38; e participa de projetos, 

           

úblicas Estadual e Municipais de Pernambuco. Essa iniciativa conjunta das secretarias 

estadual e municipais buscava garantir a viabilização do Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco (SAEPE), que fazia parte de um elenco de ações realizadas entre municípios e 

estado (UNDIME-PE, 2004b). 

O esforço de se elaborar a Base Curricular Comum do Estado de Pernambuco estava 

vinculado ao objetivo de se

arantir a implementação de estratégias de avaliação e monitoramento da Educação 

Básica. Buscava-se executar propostas pedagógicas que contemplassem as informações 

comuns às redes municipais e estaduais geradas pelo SAEPE (UNDIME-PE, 2004b). 

Assim, UNDIME-PE procurava atingir os objetivos37 de apoiar, defender e integrar o 

movimento dos Dirigentes Municipais de Educação em busca de uma sociedade mais j

e

ista, buscando a universalização do atendimento e a boa qualidade da 

a para os interesses da maioria do povo brasileiro. Desse modo, as 

-PE estão voltadas ao município, à comunidade, articulando as ações 

 de cunho nacional (D.O. da Cidade do Recife, 07/06/1988). 

 UNDIME-PE foi se legitimando como instância representativa dos 

nha papel importante nos processos de discussão, formulação e 

ção; procura coordenar os interesses comuns 

ipais de Educação; busca ampliar os espaços democráticos; estabelece 

                                      
detalhes acerca da finalidade da UNDIME-PE podem ser obtidos através do Estatuto da Instituição, 

aprovado em 15 de fevereiro de 2005.  
37 Maiores 

debates. Dentre essas entidades podemos citar: o Ministério da Educação - MEC, Fundo Nacional de 

e Pesquisas Educacionais – INEP, Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Fundação Ford, 
agistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude – ABMP, Centro de 
ducação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, Fundação Abrinq, Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação - CONSED, Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

38 A UNDIME investe no relacionamento com outras entidades, estabelecendo parcerias em eventos, ações e 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, Conselho Nacional de Educação – CNE, Instituto Nacional de Estudos 

Associação Brasileira de M
Estudos e Pesquisas em E
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planos 

stão 

compar

ma Rede Pública Única para o ensino de certa forma 

reproduzia a cultura brasileira de que os municípios são subordinados ao 

                                                                                                                                                        

e programas voltados para a educação, particularmente para a educação municipal 

(UNDIME-PE, 2000). 

 

3.2 A UNDIME-PE e a questão da municipalização como controle social da qualidade da 

Educação 

 

A Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE) buscou desenvolver ações 

compartilhadas com os municípios e, apesar do envolvimento da UNDIME-PE na definição e 

execução de políticas públicas de educação em Pernambuco, muitas vezes as respectivas 

instituições defenderam idéias diferentes. A SEE-PE defendia, fundamentalmente, uma 

articulação de rede de ensino entre estado e municípios, na busca por uma ge

tilhada como condição essencial para a construção da educação pública de qualidade, 

dando indícios de que a política educacional de Pernambuco no período de 1995-1998 era 

proposta e discutida pelo estado. 

A UNDIME-PE, contudo, se opunha à Proposta de uma Rede Pública Única, pois 

acreditava que tal proposta significava que toda a rede municipal ficaria sob o domínio do 

estado, conforme é ressaltado nos depoimentos que seguem:  

 

A proposta de u

estado, onde predominava os procedimentos indicadores de que a liderança 

das políticas educacionais era do estado. Por isso, a UNDIME colocou na 

pauta dos debates educacionais do país a Educação Municipal que tem uma 

grande responsabilidade, mas que vivia escondida sob a tutela do estado 

(DIRIGENTE 1). 

  

 

de Educação – Uncme, Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Associação Brasileira de Municípios – 
ABM, entre outras (UNDIME, 2003). 

CNTE, Ação Educativa Fórum Nacional em Defesa da Educação, União Nacional dos Conselheiros Municipais 
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Essa posição é compartilhada com a ex-presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Pernambuco - SINTEPE que afirma  

 

... existir ainda hoje uma tendência por parte da Secretaria Estadual de 

Educação de tutelar os municípios, como se estes entes federados tivessem 

ria rede 

estadual. Porém, os municípios hoje, a partir das ações da UNDIME-PE, 

sistemas e mediante a constituição de seus conselhos municipais de 

 

Este constitui um dos pontos de tensão da UNDIME-PE com a gestão da Secretaria 

Estadual de Educação (Gestão 1995-1998), como demonstra o depoimento que segue:  

 

à política educacional da esfera estadual no sentido de apoio técnico-

chega ao fim, este sai e leva consigo toda a equipe pedagógica do município, 

proporcionando uma descontinuidade, então o estado, tradicionalmente, vem 

que passar pela competência técnica e pelo amparo político do estado, e isso 

é uma das ficções da cultura pedagógica educacional da rede estadual de 

Pernambuco, o que representa um grande mal, porque compromete a 

autonomia e a possibilidade de iniciativas inovadoras por parte dos 

municípios. Além disso, nós temos municípios muito mais avançados em 

termo de capacitação, de propostas pedagógicas do que a próp

estão dando um grito de liberdade através da formulação de seus próprios 

Planos Municipais de Educação, por meio da formulação de seus próprios 

educação. Portanto a UNDIME-PE faz parte das forças de um movimento 

que vem lutando contra a hierarquia e a centralização (PS). 

A SEE-PE negociou uma integração entre estado e municípios, visto que a 

questão da divisão de responsabilidade estava ligada à realidade e 

necessidades da época. Havia certa dependência dos municípios em relação 

pedagógico adequado, pois os municípios não tinham equipes pedagógicas 

estáveis, isto porque geralmente quando a gestão de um determinado prefeito 

dando esse suporte pedagógico. Agora os municípios estão tentando criar 

esse suporte. Na verdade, a SEE-PE não cultivou uma dependência dos 

municípios em relação à política estadual. Tentamos criar competências nos 

municípios, como foi o caso de professores municipais que fizeram cursos 

de pós-graduação incentivados pela SEE-PE. Estes tornaram-se 
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multiplicadores e passaram a capacitar professores da rede estadual e 

municipal (TEC). 

 

onvém ressaltar que a UNDIME-PE defendia a municipalização como forma de 

l. A lógica era de que o cidadão não morava no estado nem na União, ambos 

representavam abstrações, o que existia de fato seria o município do ponto de vista das 

relaçõe

 

No interior desse debate, os municípios passaram a ser concebidos como atores 

políticos capazes de assumir o direcionamento das ações de intervenção nas diversas esferas 

da vida social. Contudo, é imprescindível reconhecer que a educação municipal, em diversas 

localidades do país, é uma das mais carentes em matéria de teoria educacional, isto é, de 

modelos de referência. Nesse sentido, Gadotti (1993) ressalta que o ensino municipal vem se 

implantando e crescend

Educação Municipal. 

Nesse sentido, 

federativo só serão pos

assumida a responsabilidade das esferas federal e estadual no que se refere ao financiamento e 

ao apoio técnico-pedagógico aos municípios. 

C

concretização da democracia, argumentando que todas as questões ocorriam e se resolviam no 

âmbito loca

s sociais do cotidiano. Nessa perspectiva, Both (1997) salienta que o fator da 

proximidade da administração municipal às escolas e à comunidade é relevante, pois 

 

Certamente a possibilidade da participação da comunidade, em geral, bem 

como dos setores específicos da sociedade, em especial, poderá facilitar uma 

administração e um desenvolvimento da educação, oportunizando sua 

centralização nas preocupações e nos interesses locais mais prementes das 

populações (p. 93). 

o no país sem uma planificação adequada, não havendo um projeto da 

a melhoria da educação e mesmo o fortalecimento do sistema 

síveis mediante o respeito ao princípio do regime de colaboração e 
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Diante disso, o entendimento da UNDIME-PE era de que a municipalização permitiria 

um controle social da qualidade do ensino, praticado pela própria população atingida 

diretamente pelas respec líticas de educação. Nessa ótica, a municipalização do ensino 

não se limitaria à transfe

asseguraria 

 

Nessa ótica, a UNDIME-PE defendia a municipalização não no sentido de 

transferência da totalidade das matrículas do ensino fundamental para a esfera municipal, mas 

 

No sentido de se estabelecer uma reorganização de atribuições educacionais 

tivas po

rência de alunos para as redes municipais, mas seria um processo que 

 

O avanço da democracia mediante um efetivo Regime de Colaboração entre 

as três esferas governamentais no sentido da horizontalidade do poder, 

visando à descentralização política, administrativa e financeira, tendo como 

categoria orientadora o compromisso de analisar qual é a esfera que pode 

propiciar as melhores condições de controle social das políticas 

educacionais, bem como da qualidade da educação oferecida. Então, a nossa 

perspectiva era a de transformar a educação pública desqualificada que 

acontecia nos municípios por omissão das outras esferas administrativas em 

um direito humano (DIRIGENTE 1). 

na distribuição de responsabilidades entre as esferas governamentais, isso 

porque antes da promulgação da Constituição Federal em 1988 não existia 

uma clara divisão de funções educacionais entre os entes federados, era uma 

verdadeira barafunda. O que havia era muita concorrência entre estados e 

municípios e às vezes entre municípios e Governo Federal, onde a estrutura 

de financiamento era um desmantelo, a estrutura orçamentária era muito 

confusa. Portanto, a proposta de municipalização era de acabar com o 

aspecto de concorrência que existia entre as instâncias de governo. Sendo 

assim, a função fundamental da UNDIME-PE é representar o plano local na 

luta pela qualidade do ensino público (SE). 
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A defesa da mu

administrativo. A UNDI de de uma real transferência de poderes 

de ação

que vem 

ocorrendo contemporaneamente não corresponde a tais perspectivas, pois a partir da 

implementação do Fun

Valorização do Magistério

determinante tem sido 

qualidade do ensino ofertado. 

Ressalta-se que o FUNDEF surge, basicamente, como uma alternativa para garantir 

um mínimo de eqüidade na oferta do ensino fundamental entre estados e seus municípios e 

entre os municípios, através de um mecanismo de redistribuição de recursos financeiros, 

baseados no número de alunos atendidos por cada rede de ensino (GOMES, et al, 2003). 

Fazendo uma avaliação geral da implantação do FUNDEF, a UNDIME declara que 

 

Uma das limitações do FUNDEF refere-se à retenção do crescimento da 

educação infantil, principalmente porque o FUNDEF acelerou o processo de 

faixa de ensino em que sua presença ainda era sentida. Além disso, é 

ter um papel importante no financiamento da educação básica do país, pois as 

governamental limitam-se a uma mera função de 

suplementação deste financiamento. Assim, o FUNDEF trouxe avanços, 

nicipalização era realizada a partir da crítica ao excessivo centralismo 

ME–PE destacava a necessida

 e decisão para os municípios com a finalidade de adequar as escolas ao meio local e 

liberá-las da histórica tutela administrativa estadual e federal. 

Assim, para essa entidade, a municipalização do ensino possibilitaria maior controle 

social sobre as políticas educacionais dada a proximidade entre usuário dos serviços 

educacionais e os gestores e decisores encarregados da mesma (GADOTTI e ROMÃO, 1993).  

O que se constata na realidade, contudo, é que o processo de municipalização 

do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

 (FUNDEF), criado pela Emenda Constitucional n° 14/1996, o 

o financiamento e não o atendimento ao aluno do ponto de vista da 

municipalização já existente, apressando com isso a retirada dos estados dessa 

necessário que seja revisto o papel da União, a qual não pode continuar a 

receber a maior parte dos recursos públicos e, ao mesmo tempo, isentar-se de 

atribuições dessa esfera 
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principalmente para as Regiões menos desenvolvidas do país, mas o custo–

aluno estabelecido não assegura educação de qualidade (AZEVÊDO, 1999). 

 

O FUNDEF alterou significativamente os padrões de oferta e de atendimento dos 

governos subnacionais no que se refere ao conjunto da educação básica, ao focalizar apenas o 

ensino fundamental. Com efeito, o FUNDEF contribui para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental, considerado foco das políticas com envolvimento 

das três esferas feder

contraponto aqui é a si

que pleiteiam o ensino

infantil e à educação de

campo de tensão entre

ações na área (CURY, 2002).  

Frente à realidade criada pelo FUNDEF, a UNDIME ressalta que houve uma alteração 

das con

corresponder a um repasse de encargos com transferência de meios. Da mesma forma, a 

municipalização não ten

que, através do FUNDE

No caso especí

FUNDEF foram encaradas com

época, bem maior do qu

forçando a média para baixo, reduzindo a capacidade de investim

alvo de debates nos Fór

DEREs – Departamento 5). 

adas, com a prioridade dessa etapa atribuída aos municípios. O 

tuação difícil dos estados com relação à pressão advinda dos grupos 

 médio. Idêntica é a situação dos municípios com relação à educação 

 jovens e adultos, atualmente fora do FUNDEF. Cria-se, pois, um 

 os direitos proclamados, o dever do Estado e a sustentabilidade de 

dições para o processo de municipalização, pois como os recursos desse Fundo são 

redistribuídos de acordo com as matrículas do ensino fundamental, a municipalização passa a 

de mais a aumentar as diferenças de condições entre as escolas, visto 

F, é garantido um valor mínimo por aluno. 

fico do estado de Pernambuco, a criação e a implementação do 

 preocupações, visto que neste estado o custo-aluno ano era, à 

e o atribuído pelo FUNDEF, ocasionando um nivelamento por baixo, 

ento do estado, tema que foi 

uns Itinerantes promovidos pela Secretaria Estadual de Educação nos 

s Regionais de Educação (PEREIRA, 200
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Além disso, convém destacar a posição cautelosa do governo do estado de 

Pernambuco (Gestão 1995-1998) em relação à municipalização do ensino, pois a Secretaria 

Estadual de Educação expressou intenções de não promover um processo de municipalização 

do ensino acelerado, a partir do FUNDEF, como demonstra o depoimento seguinte: 

muitas fragilidades referentes à infra-estrutura física e pedagógica das escolas, 

parte de uma escola que realmente possa ser considerada como uma 

 

Portanto, no contexto das propostas da Secretaria Estadual de Educação na gestão 

1995 -1998 não se situava a municipalização do ensino fundamental como finalidade ou 

mesmo como objetivo primordial da cooperação entre estado e municípios. Tal 

posicionamento pode ser assim confirmado: 

 

 infantil e 

com o ensino fundamental de 1ª a 4ª série para os municípios, porque era 

necessário considerar as condições reais da educação municipal. A 

No entanto, co

municipalização do 

matrículas até então oferecidas pelos governos 

 

Na década de 90, a história concreta da educação municipal ainda apresentava 

não tinha cabimento fazer com que os municípios assumissem, do dia para a 

noite, todas as atribuições com o ensino fundamental. Além disso, é preciso 

levar em consideração as condições locais para que as crianças passem a fazer 

verdadeira instituição de ensino, porque escola não é depósito de crianças 

(GESTOR 1). 

A proposta de uma rede pública única não significava municipalização do 

ensino ou transferência total de responsabilidade com a educação

municipalização do ensino era considerada como uma possível 

conseqüência natural da gestão compartilhada. Porém, o que buscamos foi 

algo maior do que dividir atribuições no atendimento ao ensino (TEC). 

 

m a implementação do FUNDEF tornou-se inevitável o processo de 

ensino; isso significa que ocorreu uma relevante transferência das 

estaduais para os governos municipais, o que 
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nem sempre resultou 

Pernambuco, houve um

ensino 

icípios. Entretanto, a questão do financiamento dificultava a 

sua imp

financiamento para o ensino fundamental através do FUNDEF e do Salário-

Salário-Educação para investir nesse nível de ensino, por isso veio a idéia de 

ental de 1ª a 4ª série, através 

municipalização, o qual era considerado como um avanço, porque era 

).  

 

Dessa forma, a Secretaria Estadual de Educação assegurava a implantação da Escola 

em imediata qualificação do ensino ofertado. No caso do estado de 

a significativa redistribuição das matrículas no nível fundamental de 

a partir do FUNDEF. 

Porém, junte-se a esse fator a constatação de que o processo de municipalização 

acelerado das séries iniciais do ensino fundamental ocorreu com vigor a partir de 1999, 

quando a Secretaria Estadual de Educação desenvolveu uma política de reorganização do 

atendimento da rede pública de ensino sob a proposta de criação progressiva e negociada da 

Escola da Criança (atendimento municipal da educação infantil e da 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental) e da Escola do Jovem (atendimento estadual de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental e do Ensino Médio). 

A implantação da Escola da Criança e da Escola do Jovem tinha a intenção de ser um 

projeto articulado com os mun

lantação como se observa no depoimento que segue: 

 

... o grande problema era o financiamento, pois na época só existia 

Educação. Assim, a educação infantil ficava desprotegida e a Secretaria 

Estadual de Educação não poderia utilizar recursos nem do FUNDEF nem do 

agrupar a educação infantil com o ensino fundam

da concretização da Escola da Criança oferecida pela esfera municipal e 

agrupar ensino fundamental de 5ª a 8ª série com o ensino médio. A lógica era 

a de criar possibilidades de continuar investindo no ensino fundamental e ao 

mesmo tempo resolver o problema de financiamento da educação infantil e do 

ensino médio. Por isso, a Secretaria de Educação incentivou um processo de 

necessário que se fizesse um esforço coletivo para se atingir a universalização 

do ensino fundamental com qualidade (GESTOR 2
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da Cria

aprovação e implantação efetiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 

– FUNDEB.  

Em junho de 2000, foi estabelecido o Convênio de Cooperação Técnica 

Administrativa e Fina

de Educação e algumas prefeitu

universalização e a m

campo específico da transferência de gestão de escolas, entre o estado de Pernambuco e os 

municípios, na perspectiva da reorganização da rede pública de ensino, transferindo 

matrículas, recursos humanos, recursos financeiros e encargos sociais para os Governos 

Municipais. 

A transferência das escolas se daria através de negociações, dando-se prioridades para 

as escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, com a perspectiva dos municípios 

organizarem a Escola da Criança, em conformidade com a Política do Plano Estadual de 

Educação. Ademais, ha

escolas estaduais de en

caráter excepcional, qua

de difícil provimento pa

Importa considerar que para a transferência de gestão cada município inicialmente 

deveria

nça e da Escola do Jovem, proposta respaldada em argumentos de ordem psico-

sóciopedagógicos e administrativos que ressaltam aspectos cognitivos e sociais relacionados à 

faixa etária das crianças e adolescentes. A proposta representava também um projeto de 

utilização compartilhada dos recursos provenientes do FUNDEF, enquanto se aguardava a 

nceira, nº. 004/00, entre o estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual 

ras municipais39. Esse Convênio teve por objetivo promover a 

elhoria da qualidade do ensino fundamental mediante a colaboração, no 

vendo interesse do município, poderiam fazer parte das negociações 

sino fundamental de 5ª a 8ª série, localizadas na zona rural ou em 

lquer escola estadual de ensino fundamental, desde que considerada 

ra a Secretaria Estadual de Educação. 

 negociar com o Departamento Regional de Educação - DERE de sua região, onde 

                                                 

Dormentes, Floresta, Itacuruba, Jaboatão dos Guararapes, Jatobá, Lagoas dos Gatos, Moreilândia, Orocó, 
Petrolândia, Quipapá, Santa Maria da Boa Vista, Serrita, Solidão, Surubim, Tacaratu, Terra Nova, Triunfo, 

39 Prefeituras Municipais de: Amaraji, Barra de Guabiraba, Belém de Maria, Belém do São Francisco, Bezerros, 

Xexéu (PERNAMBUCO, 2000a). 
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seria observado o princípio constitucional de colaboração, cooperação e co-responsabilidade 

na qualidade da oferta do ensino obrigatório. Com o parecer favorável do DERE, o município 

solicitaria a transferência de gestão mediante ofício do Prefeito dirigido ao Secretário 

Estadua

cesso de municipalização do ensino por meio do Convênio 

n° 004/

 na diminuição dos recursos para 

a manutenção da rede estadual de ensino. Como destaca um Gestor da Secretaria de 

Educação: 

                                                

l de Educação. 

Observa-se, ainda, com relação ao disposto no documento, que a transferência de 

recursos humanos foi feita através de Convênio de Cessão entre a Secretaria Estadual de 

Educação e o respectivo município, com a interveniência da Secretaria de Administração e 

Reforma do Estado – SARE. As transferências de bens imóveis foram feitas em conformidade 

com o Art. 4º da Constituição Estadual, alterada pela Emenda Constitucional n° 09/95. 

Com a implantação do pro

2000, os municípios parceiros passaram a assumir os encargos e o custeio e o estado 

que arbitrou a reorganização de rede teve que transferir montantes significativos de recursos 

provenientes do FUNDEF40 para os municípios, com reflexo

 

No contexto do processo e municipalização que ocorreu em Pernambuco, a 

partir de 1999, a transferência de recursos da esfera estadual para a esfera 

municipal representou um investimento de apoio ao objetivo de se atingir a 

universalização do ensino fundamental, porque o importante era considerar os 

perfis, observar qual é a esfera que tem mais condições de oferecer 

determinado nível de ensino. Assim, acreditávamos que a esfera municipal era 

mais adequada para atender as demandas da educação infantil e do ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série. O intuito era de fortalecer os municípios através 

da colaboração e da transferência de recursos e assim estruturar as escolas 

(GESTOR 2). 

 
40 Segundo o relatório da CEAEM, o quadro de transferência dos recursos do FUNDEF da rede estadual para a 

rede municipal ficou assim definido: em 1999 foram transferidos R$ 97.456.268,74; em 2000 a transferência de 
recurso
e em 2002 os municípios receberam da rede estadual o equivalente a R$ 235.676.978,70. 

s atingiu R$ 145.045.271,19; ao passo que no ano de 2001 a rede estadual transferiu R$ 186.305.755,73 
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Opinião diferente será apresentada com a mudança de gestão da Secretaria Estadual de 

Educação como pode ser constatado em depoimento que segue:  

 

O governo do estado fazia enorme esforço para transferir recursos do 

deveriam chegar através de um coerente custo-aluno ano, o que representou 

FUNDEF para os municípios e não recebia o aporte de recursos federais que 

um grande problema, porque havia uma distribuição de recursos, onde pobre 

3). 

ltado da estrutura de incentivos da nova legislação sobre a decisão dos governos 

subnac

iado em Pernambuco no período 

fundamental de 1ª a 4ª série em ampliação da oferta do ensino médio, 

(estado) dava esmolas a pobre (município) e o governo federal que deveria 

entrar com sua parte no financiamento da educação não o fazia, pois esta 

esfera governamental, geralmente, determinava o menor custo-aluno possível, 

para que o governo Federal entrasse só com uma parte simbólica (GESTOR 

 

Na verdade, o que se constata é que o acelerado processo de municipalização, que 

ocorreu em Pernambuco, explica-se em grande parte pelo interesse dos municípios em 

aumentar suas receitas. A esse respeito, Arretche (2002) lembra que a municipalização é, 

assim, o resu

ionais. Isto é, uma vez aprovada a Emenda Constitucional n° 14/96, a única estratégia 

possível para preservar as receitas municipais passou a ser aumentar a oferta de matrículas 

municipais na rede de ensino fundamental. 

O processo de municipalização que ocorreu em Pernambuco, a partir de 1999, parecia 

interessar aos prefeitos como assinala o depoimento: 

 

... O processo de municipalização evidenc

1999-2002 interessou fundamentalmente aos prefeitos por conta da busca 

pelos recursos do FUNDEF. Além disso, se a esfera estadual estivesse 

incentivando a municipalização, revertendo essa desobrigação com o ensino 

poderíamos dizer que se estava constituindo, enfim, uma reorganização da 

rede de ensino, mas, lamentavelmente, o estado de Pernambuco não tem 

ampliado a oferta do ensino médio, o que se tem feito é implantar centros 
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experimentais, tipo Ginásio Pernambucano, que são práticas excludentes, pois 

trata-se de um processo seletivo, o qual não atende nem 300 alunos. É um 

processo de privatização, cuja gestão tem a participação ativa de empresários” 

(PS).  

 

Na gestão 1999-2000, a opção da Secretaria Estadual de Educação em municipalizar o 

ensino, ao invés de resultar em uma parceria das duas esferas para se atingir uma educação de 

qualidade através de um efetivo Regime de Colaboração, acabou resultando num processo de 

concorrência entre as duas redes, em que prefeitos, muitas vezes, ofereciam vantagens para os 

alunos se transferirem para as escolas municipais, como destaca o Secretário Estadual de 

Educaç

excelente desempenho no Sistema de Avaliação (GESTOR 3).  

 

Salienta ainda o gestor que 

 disso, houve muitos processos de não 

aceitação de contas resultantes da utilização de recursos do FUNDEF que 

eram aplicados pelas prefeituras (GESTOR 3).  

ão (2001-2002): 

 

Havia o oferecimento de material escolar, fardamento, dentre outras ofertas. 

Com isso, algumas escolas estaduais foram esvaziadas, eram escolas com 

professores concursados, visivelmente com melhores condições de 

oferecerem um bom ensino e, muitas vezes, eram escolas que tinham um 

 

O processo de municipalização que ocorreu em Pernambuco, não 

representou uma discussão teórica sobre qual a esfera governamental que 

tinha melhores condições de oferecer uma boa educação, de como deveria 

ser organizado o sistema educacional, a discussão realmente não passava 

por isso, passava por uma luta por recursos. Os quais, muitas vezes não 

eram bem utilizados na educação. Pois, em determinado município, o 

prefeito fazia uma praça na frente da escola e afirmava que aquilo era 

recurso investido na educação. Além

 

A função da UNDIME-PE nesse contexto é percebida da seguinte forma: 
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Para mim ficou muito evidente que a UNDIME-PE por ter um 

conhecimento da realidade educacional das redes

importante interlocutor, para discutir estas políticas, para unificar u

 de ensino municipal é um 

m 

entendimento dos municípios a partir de seus Dirigentes Municipais de 

Opinião que é compartilhada com a integrante do Poder Legislativo, conforme segue:  

 

poucos ou quase nenhum deles, exercem essa atribuição de gerir as 

overnos municipais não permite (DEP). 

 

Há um reconhecimento dentre os dirigentes da UNDIME-PE que a instituição não 

defendia e nem defende uma municipalização induzida através de políticas, nas quais há um 

desequilíbrio financeiro para uma das redes, pois o processo de municipalização do ensino 

não pode ser entendid

para a esfera municip

Assim, a grande luta d

e que todas as esferas 

âmbito dos municípios brasileiros: 

Educação e não simplesmente, a partir dos interesses políticos - partidários 

das prefeituras, que só pensam nos recursos para serem utilizados no que 

os prefeitos bem queriam. Portanto, a UNDIME-PE tem esse papel 

importantíssimo de contribuir com a formação dos DME para colocar os 

municípios nessa discussão nacional sobre como deve ser organizado o 

Sistema de Educação e como os recursos devem ser adequadamente 

distribuídos e utilizados (GESTOR 3). 

 

Na minha condição como deputada tenho acompanhado e participado de 

fóruns de debates em municípios e existe um esforço muito grande da 

UNDIME-PE de libertar as políticas educacionais do município da tutela 

dos prefeitos e dos secretários de finanças, que ainda é muito grande na 

gestão dos recursos, pois com a Lei do FUNDEF, os secretários municipais 

de educação passaram a ser ordenadores de despesas. No entanto, muito 

necessidades educacionais locais, porque a correlação de força política 

interna dos próprios g

o como transferência de alunos do ensino fundamental de 1ª a 4ª série 

al, mas precisa ser entendido no contexto da autonomia municipal. 

a UNDIME-PE é pela eliminação da hierarquia entre os entes federados 

governamentais se coloquem a favor de uma educação de qualidade, no 
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A UNDIME-PE defendia uma municipalização do ensino mediante um 

verdadeiro Regime de Colaboração, na qual a esfera estadual não se 

desresponsabilizava da educação infantil, nem do ensino fundamental de 1ª 

a 4ª série. Isso porque, a legislação atual prevê a repartição de 

responsabilidades pela oferta do ensino fundamental, o que não implica em 

definidas pela Constituição Federal e pela LDB. No entanto, a contribuição 

políticas públicas (DIRIGENTE 3).  

Nessa perspectiv , convém ressaltar que na legislação vigente não existe uma divisão 

que estabeleça ensino f

marcos legais referem-s

formação acadêmica di

etapa é ensino fundamental. 

004), a indução à municipalização em Pernambuco, nos 

moldes efetuados no biênio 1999-2000, seria a expressão local do novo cenário político e 

institucional decorrente 

no governo FHC, media

os níveis subnacionais, 

municipal, em Pernambu

de 1ª a 4ª série e por ma

Essa situação t

seguinte:  

municipalização do ensino, entendida como transferência integral de 

matrículas. O ensino fundamental é responsabilidade concorrente de 

estados e municípios. Portanto, nem os governos estaduais, nem os 

governos municipais podem se desvencilhar das responsabilidades 

da esfera estadual através do processo de municipalização seria com o 

surgimento de um poder local que fosse fortalecido pelo controle social das 

 

a

undamental de 1ª a 4ª série / ensino fundamental de 5ª a 8ª série. Os 

e ao ensino fundamental de 1ª a 8ª série; apesar dos professores terem 

ferente, apesar da própria organização curricular ser diferenciada, a 

 Entretanto, para Oliveira (2

da descentralização das políticas públicas da área social empreendida 

nte a transferência de atribuições, recursos e responsabilidades para 

em particular para a esfera municipal. Assim, em 2001, a instância 

co, já era responsável por 72% das matrículas do ensino fundamental 

is de um quarto das matrículas de 5ª a 8ª série.  

omou outro rumo no período 2001-2002, conforme depoimento 
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r
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c

a

a

p

Desse modo, é possív sino 

evidenciado no estado de Pernam

governo, em busca da apropriação crescente de parcelas de recursos provenientes do 

FUNDEF em detrimen

ensino. 

Apesar desse co

legais a respeito do esta

de municipalização do ensino conduzem

Pernambuco e suas mun

oferta da educação básica. É a 

UNDIM

 partir do ano de 2001 a própria esfera estadual passou a fazer uma 

etenção desse processo de municipalização, para não perderem mais 

ecursos. Pois, a transferência de recursos da esfera estadual para a 

unicipal estava esvaziando a capacidade do estado responder a demanda 

or ensino médio. Ademais, nessa época, já havia uma percepção no Brasil 

omo um todo, sobre os efeitos de um processo de municipalização 

çodado, pois os estados que tinha avançado muito na municipalização são 

queles que hoje apresentam grandes dificuldades para atender a demanda 

or educação (GESTOR 3) . 

 

el apreender que o processo de municipalização do en

buco provocou forte concorrência entre as duas esferas de 

to de quaisquer compromissos com a qualidade da rede escolar de 

ntexto, considerando as determinações contidas nos atuais marcos 

belecimento do Regime de Colaboração, as reflexões sobre o processo 

, necessariamente, à análise de como o estado de 

icipalidade firmaram uma divisão de responsabilidades em relação à 

 nesse sentido que importa apreender as intervenções d

E-PE no contexto do regime de colaboração entre estado e municípios diante de um 

processo progressivo de municipalização do ensino. 

 

3.3 A UNDIME-PE e a divisão de responsabilidades entre estado e municípios  

  

A experiência de uma gestão educacional baseada no regime de colaboração entre 

estado e municípios, iniciada em 1999, ocasionou a criação da Coordenadoria Executiva de 
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Apoio a Educação Muni

ao gabinete do Secretário Estadual d

entre as esferas governa

na área da educação. A C

– DEREs, locais onde d

articular os municípios n

Vale frisar que o

Estadual de Educação (2

PE, juntamente com a ucação mediante a realização do 

Simpósio “Pensando e Propondo a Educação de Pernambuco”. 

ública suscita dúvidas 

como p

                               

cipal - CEAEM41, que atuaria como uma instância ligada diretamente 

e Educação para desenvolver o Regime de Colaboração 

mentais e compartilhar o processo educativo com entidades atuantes 

EAEM deveria agir junto aos Departamentos Regionais de Educação 

everiam funcionar as Divisões de Apoio à Educação Municipal para 

as respectivas áreas de atuação. 

 regime de colaboração entre estado e municípios é reiterado no Plano 

000-2009), cuja elaboração contou com a participação da UNDIME-

s Secretarias Municipais de Ed

Para a concretização da proposta de implementação da Escola da Criança e da Escola 

do Jovem, a estratégia utilizada pelo governo de Pernambuco contemplou a constituição de 

espaços colegiados para a negociação de compromissos e responsabilidades na oferta da 

educação básica. Nessa perspectiva foi instalado o Fórum Permanente de Desenvolvimento da 

Educação em Pernambuco. 

Os desdobramentos desse Fórum ocasionaram a constituição, no ano de 1999, da 

Câmara Técnica e Temática para o Estabelecimento do Regime de Colaboração, a qual tinha a 

finalidade de participar da elaboração da transferência, entre redes, de alunos, de professores, 

de recursos financeiros e de equipamentos, com vistas a garantir o efetivo direito à educação 

de forma negociada com a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) e com a 

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco (UNDIME-PE). A 

participação da UNDIME-PE no processo de reorganização da rede p

ode ser visto no depoimento que segue: 

                  
41 Conforme afirma Oliveira (2004), a CEAEM pode ser encarada como uma reedição atualizada do 

Departamento de Apoio à Educação Municipal, criado em 1984 com a finalidade de coordenar os programas de 
apoio municipal bem como garantir a integração da Secretaria Estadual de Educação com os municípios. No 
entanto, esse Departamento foi extinto na segunda gestão Arraes. 
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Convém ressaltar que, em 2000, o estado de Pernambuco implantou o Sistema de 

Avaliaç

o de identificar as deficiências e as potencialidades do ensino, além de fornecer 

subsídi

Sistema, termos a análise da realidade de cada escola e a partir daí, 

ação docente, melhoria da gestão e da infra-

estrutura das escolas. Toda lógica de avaliação da aprendizagem no SAEPE 

 

pudesse entender, falar, se comunicar e aprender as outra disciplinas, isso 

ensino fundamental e até em outras séries mais avançadas. Portanto, o SAEPE 

em Pernambuco (GESTOR 2). 

 

e início houve um receio de se colocar em uma posição de submissão as 

líticas educacionais da esfera estadual. Porém, rapidamente, a UNDIME-PE 

rcebeu que as intenções eram de firmar um efetivo Regime de 

olaboração/co-responsabilidade tendo em vista as determinações dos marcos 

gais. Assim, esta instituição passou a ser uma parceira fundamental na 

nstrução coletiva das políticas públicas para a educação de Pernambuco, 

ssando a exercer um papel extremamente ativo, com posições marcadas no 

ntexto de um trabalho desenvolvido com respeito mútuo (GESTOR 2). 

ão Educacional de Pernambuco – SAEPE, coordenado pela Secretaria Estadual de 

Educação, em articulação com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

O Sistema foi inspirado nos princípios de colaboração e co-responsabilidade entre estado e 

municípios, visando à melhoria da qualidade do ensino. Assim, o SAEPE foi criado com o 

propósit

os para fortalecer o programa de formação continuada dos professores. 

Simultaneamente, foram aplicados instrumentos de avaliação sobre as condições físicas da 

escola, os aspectos gerenciais e a relação escola/comunidade, visando definir um padrão 

básico de qualidade. O SAEPE é assim considerado: 

 

Quando criamos o SAEPE, a idéia era a partir da implementação desse 

elaborarmos políticas de: capacit

centrava-se nas áreas de Matemática e Português. Matemática para

desenvolver o raciocínio lógico e a Língua Portuguesa para que o aluno 

porque havia a constatação que os alunos chegavam analfabetos na 4ª série do 

era uma estratégia para a superação dos problemas educacionais apresentados 
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Na primeira aplicação do SAEPE, realizada no ano 2000, foram avaliados os alunos da 

2ª, 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual de 

ensino, ao passo que apenas 68 municípios aderiram ao Sistema de Avaliação. Uma das 

interpretações a ser dada a essa baixa adesão dos municípios é a de que haveria uma 

proximidade do período da aplicação do SAEPE com o período em que ocorreriam as eleições 

municipais e a divulgação dos resultados poderia tomar rumos imprevisíveis. Os municípios, 

segund

ter havido por parte da Secretaria Estadual de Educação a afirmação de que a 

 apenas educacional e que não 

ento que segue: 

conseqüência de uma posição política da UNDIME-PE, o que representou 

elaborado sem ouvir os municípios e depois a Secretaria queria fazer os 

ão da UNDIME-PE levou muitos Secretários 

Municipais de Educação a assumirem uma posição de luta pela conquista da 

o depoimento, 

 

... ficaram preocupados como seriam utilizados esses diagnósticos, apesar de 

utilização dos resultados da avaliação seria

existiria a finalidade de confrontar a educação entre estado e municípios, nem 

teria caráter político-partidário ou sensacionalista, os municípios optaram por 

não aderir ao SAEPE (GESTOR 2). 

 

Contudo, em uma outra versão, a influência da UNDIME-PE nesse processo é 

reconhecida, de acordo com o depoim

 

Os municípios não aderiram a primeira aplicação do SAEPE em 2000, por 

uma atuação muito importante no contexto das relações entre a instituição e 

a Secretaria Estadual de Educação, porque o Sistema de Avaliação foi 

alunos da rede municipal de cobaias, o estado queria ter um instrumento de 

avaliação para uso próprio, sem uma participação efetiva dos municípios. 

Então a UNDIME-PE efetivou um boicote organizado, de uma conotação 

política positiva, para a Secretaria Estadual aprender que ela não é dona dos 

municípios. E essa reaç

autonomia municipal (PS).  

 

Essa perspectiva é enfatizada por um ex-dirigente da UNDIME-PE: 
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A referência da UNDIME-PE é a incumbência de lutar pela democracia, 

enquanto fortalecimento e afirmação do poder local, buscando a 

composição de uma cidade viva, de um poder local organizado que se 

expressa, que fala, que reivindica, que age, que contesta as políticas 

públicas e que participa da construção de um mundo melhor. Assim, a 

UNDIME-PE contribuiu para o avanço das discussões sobre o Regime de 

Colaboração e, sobretudo, contribuiu para a descoberta das possibilidades 

do controle social do poder local sobre as políticas públicas (DIRIGENTE 

2). 

Qualidade da Educação Básica e Avaliação de Rede, envolvendo 20 

mbucanos instituíram núcleos de avaliação, 

produzindo informações que apoiaram o controle social da política 

educacional, na esfera municipal. No entanto, próximo ao final do mandato 

 

 

Do ponto de vista da UNDIME-PE, o Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco surge sem uma adequada discussão com os segmentos da educação, pois se cria 

o SAEPE desconhecendo a existência dos Núcleos de Avaliação implantados em alguns 

municípios pernambucanos, os quais são resultados da articulação entre Universidade Federal 

de Pernambuco e UNDIME-PE, como exposto na fala que segue: 

 

... a UNDIME-PE coordenou, a partir de 1995, o Projeto Intermunicipal 

municípios entre eles nove capitais do Nordeste. Como desdobramento do 

Projeto, alguns municípios perna

dos prefeitos que apoiaram o Projeto de Avaliação de Rede, a UNDIME-PE 

em 1996 por meio de parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, 

criou o Núcleo de Avaliação e Pesquisas Educacionais- NAPE- UFPE. 

Entretanto, o SAEPE é implantado desconsiderando toda uma cultura de 

avaliação que já existia em alguns municípios pernambucanos. Diante disso, 

a UNDIME-PE se opôs a construção de um processo avaliativo que não 

envolveu os municípios nos debates em torno dos descritores e dos 

instrumentos que foram desenvolvidos no SAEPE (DIRIGENTE 1). 
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Do ponto de vista da abrangência dos alunos avaliados, o primeiro resultado do 

SAEPE não foi o resultado da aprendizagem do estado de Pernambuco, mas apenas o 

resultado da rede estadual de ensino. Posteriormente, a Secretaria Estadual de Educação fez a 

autocrítica do processo e incluiu a UNDIME-PE na comissão executiva do SAEPE, que 

passou então a dialogar com a Secretaria Estadual de Educação e participar ativamente da 

elaboração da avaliação da aprendizagem e da análise dos resultados. 

Em função dessa participação, a UNDIME-PE decidiu propor a realização de Cursos 

de Especialização na Avaliação de Competências em Língua Portuguesa e Matemática para 

368 professores das 

Educação, que foram

Universidade Federal

Com isso, os 184 m

com dois professores especialistas em avaliação, com o objetivo de elevar o patamar de 

qualida

IME-PE nesse episódio sinaliza para a 

defesa da educação pú lica de qualidade, diante dos desafios da educação municipal no 

sentido de garantir a per

redes municipais. O curso foi viabilizado com recursos do Salário-

 disponibilizados através de convênios firmados entre a UNESCO e a 

 de Pernambuco, com o apoio do NAPE-UFPE.  

unicípios de Pernambuco ampliaram suas equipes pedagógicas 

de nas redes municipais de ensino e, assim, propiciar a integração dos municípios no 

SAEPE, com autonomia. Essa forma de atuar da UND

b

manência e o sucesso do aluno na escola. 
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Analisamos a atuação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de 

Pernambuco - UNDIME-PE no processo de definição e implementação das políticas 

educacionais na esfera estadual, no período 1995-2002, considerando que esta instituição é 

um canal que expressa e organiza as aspirações da esfera municipal, diante da luta pela 

democracia, podendo ser considerada como um importante interlocutor na busca pela 

melhoria da qualidade da educação pública. 

Assim, a pesquisa relativa ao processo de definição e implementação da política 

educacional de Pernambuco, no período 1995-2002, revelou que a esfera estadual, por meio 

da Secretaria Estadual de Educação, buscou assumir a posição de articulador e planejador das 

políticas públicas para a educação, essencialmente no que se relacionava à gerência de 

recursos, defendendo uma articulação de rede de ensino entre estado e municípios como 

condiçã

 incentivar os municípios a 

conquistarem autonomia mediante a formulação de seus próprios Planos Municipais de 

Educação, por meio da organização de seus próprios sistemas de ensino, e pela constituição 

de conselhos municipais de educação. 

A UNDIME-PE defendeu a municipalização, entendida como forma de concretização 

da democracia, que permitiria o alcance de meios para um possível controle social de todos os 

aspectos da educação pública. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a proposta de 

municipalização educacional defendida pela UNDIME pretendia superar o aspecto de 

concorrência que existia entre as instâncias de governo, considerando a importância do efetivo 

o essencial para a construção da educação pública de qualidade. 

Diante disso, o estudo demonstrou que a UNDIME-PE procurou apoiar e acompanhar 

os movimentos de conquista e ampliação dos espaços de participação política, mediante 

iniciativas voltadas para a transformação da cultura de hierarquia e de centralização que, em 

sua avaliação, situava os municípios na condição de entes subordinados às determinações da 

esfera estadual. A UNDIME-PE desenvolveu ações que buscavam
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regime de colaboração entre as três esferas governamentais no sentido da horizontalidade do 

oder, visando à descentralização política, administrativa e financeira. 

Desse modo, a defesa da municipalização era fundamental porque ultrapassava o 

mbito da educação, pois dizia respeito à possibilidade de recomposição das estruturas 

olíticas, visando à incorporação dos segmentos populares na definição e execução das 

olíticas públicas. 

A pesquisa permitiu constatar a ambigüidade do termo municipalização da educação, 

ois os significados que lhe são atribuídos vão depender das orientações políticas. Além 

isso, ressaltamos que a municipalização envolve vários níveis e formas de implementação. A 

ais visível e direta consiste na transferência de prédios, alunos e profissionais para a 

sponsabilidade do município. 

Atualmente, o conteúdo do processo chamado de municipalização consiste num 

rocesso de reorganização de rede, de redistribuição de espaço. No caso do estado de 

Pernambuco, verificam

iniciou uma política indutora da municipalização do ensino, mediante a implantação da Escola 

da Criança (atendimento da educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental, de 

responsabilidade dos municípios) e da Escola do Jovem (atendimento de 5ª a 8ª série do 

ensino fundamental e ensino médio, passaria a ser da responsabilidade da esfera estadual). Tal 

política proporcionou um processo de municipalização do ensino progressivo. 

O processo de municipalização do ensino foi implementado por meio de Convênio de 

Cooperação Técnica Administrativa e Financeira, em que os municípios parceiros passaram a 

assumir os encargos e o custeio no que se refere ao ensino fundamental, fato que provocou 

forte concorrência entre as esferas municipal e estadual, diante da busca da apropriação 

crescente de parcelas de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

p

â

p

p

p

d

m

re

p

os que a Secretaria Estadual de Educação, na gestão 1999-2002, 
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do Ens

 Municipais de Educação. Por meio das ações da 

UNDIM

ser considerada pela 

instânc

ia da qualidade da educação pública participando 

ativame

ino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) em detrimento de quaisquer 

compromissos com a qualidade da educação ofertada pela rede pública de ensino. 

Frente à realidade criada pela municipalização do ensino conduzida pela esfera 

estadual, a pesquisa mostra que a UNDIME-PE, por ter um conhecimento da realidade 

educacional das redes de ensino municipal, desempenhou uma função importante no sentido 

de contribuir com a formação dos Dirigentes

E-PE, esses dirigentes foram chamados à co-responsabilidade no sentido de 

assumirem um papel central na formulação da política educacional de seu município. Isto 

implicou a discussão do processo de municipalização do ensino, considerando as condições de 

cada localidade, a organização do sistema municipal de educação e a distribuição e utilização 

dos recursos, diante da correlação de força política interna dos próprios governos municipais.  

Em decorrência de sua atuação, a UNDIME-PE passou a 

ia estadual uma parceira fundamental na formulação e implementação das políticas de 

educação de Pernambuco. A pesquisa mostra, também, a preocupação dos dirigentes da 

entidade em reiterar o papel da UNDIME-PE na construção de uma educação voltada para as 

necessidades das camadas populares e que possibilitasse o controle público da qualidade do 

ensino e das verbas destinadas à educação. 

A UNDIME-PE, em virtude de sua representatividade, contribuiu para a valorização 

do poder local, mediante a defesa da autonomia municipal. A instituição desenvolveu 

iniciativas relevantes para a melhor

nte na definição e implementação de políticas educacionais no âmbito do regime de 

colaboração. 

Por outro lado, contudo, destacamos que, apesar dos esforços da UNDIME-PE, os 

sistemas de avaliação revelam um baixo desempenho dos estudantes, no que concerne à 

aprendizagem, à manutenção da cultura da repetência escolar nas redes de ensino e aos altos 
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índices de distorção idade/série. Entendemos que o fracasso escolar se configura como um 

problema social, do mesmo modo que o desemprego, a marginalização e a violência são as 

conseq

 oferta de ensino fundamental ainda não comprovaram sua capacidade em 

favorec

m sido implementadas nas redes municipais de ensino para 

equacio

üências mais percebidas porque comprometem a qualidade de vida no cotidiano dos 

cidadãos. 

A partir dessa realidade, convém assinalar que a descentralização da gestão, do 

financiamento e da

er a elevação do padrão de escolaridade dos sistemas de ensino focalizados neste 

estudo. No entanto, o processo de municipalização trouxe à luz uma questão relevante, a 

precariedade da qualidade do ensino ofertado. 

Analisar, portanto, as reformulações teóricas e metodológicas, do âmbito mais 

estritamente pedagógico, que tê

nar os problemas da repetência, da evasão e do desempenho, na perspectiva de 

garantir processos efetivos de escolarização que combatam a distorção idade/série e as 

desigualdades educacionais, constituem questões a serem exploradas por novas pesquisas. 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Sujeitos: Membros fundadores da instituição e ex-presidentes. 

 

PRIMEIRO MOMENTO: A busca por novas relações entre esferas governamentais. 

 

1) Diante do contexto do surgimento da UNDIME, o que motivou a criação dessa instituição? 

 

2) A UNDIME, enfrentou ou enfrenta algum tipo de oposição? 

 

3) Qual a importância da criação da UNDIME diante da realidade da Educação Municipal da 

época? 

 

4) Como pode ser interpretada a relação MEC/UNDIME no período de consolidação nacional 

dessa entidade? 

 

5) Que tipo de relação havia entre o CONSED e a UNDIME em relação ao planejamento das 

políticas educacionais e essencialmente no que se referia a gerência de recursos?  

 

6) A UNDIME é um aparelho da Sociedade Política ou uma entidade da Sociedade Civil?  

 

Temática: Atuação da UNDIME - PE no processo de definição e implementação das políticas 

educacionais ao longo do período de 1995 a 2002. 
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7) A UNDIME-PE defendeu uma política de municipalização do ensino? Em quais 

condições? 

 

8) A UNDIME-PE contribuiu para redefinir o papel dos municípios na elaboração e 

implementação das políticas educacionais? 

 

9) Em sua opinião, a atuação da UNDIME

Municipais de Educação?  

 

10) A UNDIME-PE participou das discussões a respeito do Projeto de Lei que objetivava 

regulamentar a distribuição da quota estadual do Salário-Educação? 

 

SEGUNDO MOMENTO: Investigando a presença de aspectos democráticos na 

elaboração das políticas educacionais. 

 

1) Em sua opinião qual a atuação da UNDIME-PE na definição e implementação das políticas 

educacionais de Pernambuco no período de 1995-2002? 

 

2) Quais as ações realizadas pela UNDIME-PE para viabilizar a participação dos Dirigentes 

Municipais de Educação no processo decisório do planejamento e execução das políticas 

educacionais? 

 

3) Como funciona a estrutura de representação da UNDIME em nível Nacional, Regional e 

Estadual? 

 

-PE proporcionou a construção de Políticas 
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4) Que ações foram desenvolvidas pela

Colaboração firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e a UNDIME –PE, em 

25/08/2000? 

SAEPE?

como direito de todos 

me 

de Colaboração no contexto da busca pela qualidade da Educação? 

) De que forma a UNDIME-PE procurou apoiar os municípios no desempenho de suas 

e? 

efetivado pela UNDIME-PE entre 1996-1998?  

atribuídas às ações coordenadas pela UNDIME-PE? 

Ed ção? 

 UNDIME-PE, em conseqüência do Protocolo de 

 

5) Qual a atuação da UNDIME-PE no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco - 

 

 

TERCEIRO MOMENTO: Qualidade da Educação pública 

 

1) Quais as ações desenvolvidas em conjunto entre UNDIME-PE e SEDUC diante do Regi

 

2

responsabilidades públicas na busca pela educação de qualidad

 

3) O que motivou o surgimento do Programa Intermunicipal de Formação Continuada 

 

4) Quais as melhorias que ocorreram na educação municipal de Pernambuco e que podem ser 

 

5) A UNDIME-PE desenvolveu ações vinculadas com o Projeto Melhoria da Qualidade da 

ucação de Pernambuco elaborado em 1999/2000 pela Secretaria Estadual de Educa

 

6) Qual a importância do Projeto Base Curricular comum elaborado pela UNDIME-PE?  
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ANEXO II 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Te ernambuco no período 1995 - 1998 

 

ção, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

de Pernambuco – SINTEPE, ex-presidentes da UNDIME-PE  

PR os democráticos na 

elaboração das políticas educacionais como critério para a 

 

) Como se originou a Proposta de uma Rede Pública Única de ensino? Houve participação da 

 

) Quais as principais dificuldades para a concretização dos objetivos da Proposta de uma 

 

) Quais os resultados das discussões realizadas nos Fóruns Itinerantes e nas Reuniões 

 

mática: Política Educacional do Estado de P

Sujeitos: Ex-Secretária Estadual de Educação, Diretora de Planejamento da Secretaria 

Estadual de Educa

  

IMEIRO MOMENTO: Investigando a presença de aspect

construção de uma comunidade participativa. 

1

UNDIME – PE? De que forma? 

2

Rede Pública Única de ensino? Qual a relevância da participação da UNDIME-PE nesse 

contexto? 

3

Interativas Regionais? A UNDIME-PE participou ativamente desses momentos? De que 

forma?  
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4) Os Fóruns Itinerantes e as Reuniões Interativas Regionais, realizados no período de 1995-

1998, proporcionaram mudanças na dinâmica de participação, notadamente em nível local? 

 

) Além dos fóruns Itinerantes, quais os outros instrumentos que foram utilizados para o 

E-PE nesse processo? 

novas 

relações entre esferas governamentais 

 1 e Pernambuco visava o 

fortalecimento do poder local na perspectiva de descentralização de ações? A UNDIME-

 

) Um dos objetivos da proposta de uma Rede Pública Única de Ensino para o Estado de 

ica Única de Ensino para o Estado de 

Pernambuco? 

 se 

refere às políticas educacionais? 

5

planejamento e execução das políticas educacionais em Pernambuco? Qual a participação 

da UNDIM

 

SEGUNDO MOMENTO: Descentralização e Municipalização: a busca por 

 

) A proposta de uma Rede Pública Única de Ensino para o Estado d

PE teve participação na definição dessa proposta? 

2

Pernambuco foi a transferência da Educação Infantil e do ensino fundamental de 1ª a 4ª 

série para os municípios? 

 

3) Como foi estabelecida a divisão de responsabilidades educacionais entre esferas 

governamentais no contexto da uma Rede Públ

 

4) Existe uma dependência dos Municípios em relação à rede estadual de ensino no que
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5) Poderíamos afirmar que o processo alização do ensino teve início com a 

concretização da proposta de uma Rede Pública Única de Ensino para o Estado de 

Pernambuco?

 

 

1998 o

Estado 

de Educação – DEREs na ex

 

tadual de Educação para que os municípios 

endimento do ensino?  

 

1) A política educacional implementada em Pernambuco buscou fortalecer a autonomia 

 

TERCEIRO MOMENTO: Qualidade da Educação pública como direito de todos 

 de municip

  

6) Qual o significado da municipalização do ensino no período 1995-1998?  

7) O processo de municipalização do ensino evidenciado em Pernambuco no período 1995-

correu pela transferência espontânea de alunos ou de forma conveniada entre 

e Municípios? 

 

8) Dentro de uma perspectiva de descentralização, quais as funções das Diretorias Regionais 

ecução da Proposta de uma Rede Pública Única de ensino? 

 9) O que foi feito através da Secretaria Es

adquirissem uma estrutura adequada para assumirem as novas atribuições diante das 

mudanças na organização do at

 

10) Diante das mudanças na organização do atendimento do ensino, quais as ações que foram 

desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação em conjunto com a UNDIME-PE ?  

1

municipal? De que forma? 
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1) Quais as propostas para o enfrentamento das dificuldades do setor educacional? Quais as 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem? 

 

2) No contexto das políticas estaduais de educação no período 1995-1998, quando se afirma 

que educação de qualidade é direito de todos, qual o conceito de qualidade que foi 

incorporado nas propostas, programa e projetos do referido período? 

1998? 

P

 

) Para a SEDUC-PE o processo de municipalização do ensino representou uma estratégia de 

 

6) A o do atendimento ao ensino no período 1995-1998 refletiram de 

forma positiva no desempenho dos alunos? 

7) A

p anços na qualidade da educação em Pernambuco? 

p  

 

3) Quais as teorias que deram base ao conceito de qualidade da educação no período 1995-

 

4) Qual o modelo de escola que se pretendia implantar no contexto da proposta de uma Rede 

ública Única de Ensino? 

5

melhoria da qualidade da educação? 

s mudanças na organizaçã

 

 implantação do regime de dependência (progressão parcial) e da Avaliação em Processo 

roporcionou av

 

8) Diante do processo de reorganização de rede de ensino em Pernambuco, o que foi feito 

ara garantir o atendimento educacional das crianças de 0 a 6 anos?
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9) Quais as ações desenvolvidas em conjunto entre UNDIME-PE e SEDUC diante do Regime 

e Colaboração, no contexto da busca pela qualidade da Educação? d

 

0) Na execução da Proposta de uma Rede Pública Única de ensino as ações das Diretorias 

unicipal? 

 

 

 

 

 

 

 

1

Regionais de Educação – DEREs proporcionaram melhoria da Educação M

 

11) Como era efetivada a avaliação de rede de ensino? Havia a participação da UNDIME-PE? 
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ANEXO III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

T

 

ujeitos: Ex-Secretários Estaduais de Educação, representante do Sindicato dos 

UNDIME-PE. 

elaboração das políticas educacionais como critério para a 

construção de uma comunidade participativa. 

1 aboração e implementação da Política Educacional de 

Pernambuco no período de 1999 a 2000? 

2 cretização da reorganização da rede pública de 

ensino? A UNDIME –PE e outras instituições participam das discussões realizadas? 

3 08/99 que regulamenta a 

distribuição da quota estadual do Salário-Educação? 

 

emática: Política Educacional do Estado de Pernambuco no período 1999-2002 

S

Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE, Ex-presidentes da 

 

PRIMEIRO MOMENTO: Investigando a presença de aspectos democráticos na 

 

) Como você avalia o processo de el

  

) Quais os critérios determinados para a con

 

) Como se deu a trajetória de elaboração e aprovação da Lei n° 11.7

 

 



 182

4) Quais as ações que foram desenvolvidas pela SEDUC-PE, em conseqüência do Protocolo 

de Colaboração firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e a UNDIME –PE, no ano 

de 2000? 

o suas 

funções?  

EGUNDO MOMENTO: Descentralização e Municipalização: a busca por novas 

relações entre Estado e Municípios. 

) Qual a atuação da UNDIME-PE no processo de definição e execução das políticas 

educacionais no Estado de Pernambuco no período de 1999 a 2002? 

) Quais os resultados mais significativos das discussões dos Fóruns Permanentes para o 

Desenvolvimento da Educação de Pernambuco? Qual a participação da UNDIME-PE nas 

deliberações desses Fóruns? 

) O PEE (2000-2009) faz inúmeras referências ao Regime de Colaboração, isso ocasionou 

reformas no sentido da descentralização das decisões e das ações? 

) Qual a atuação das DEREs no sentido de oferecer apoio técnico-pedagógico necessário 

para a educação municipal, diante do processo de municipalização do ensino? 

) O que motivou a criação do CEAEM e quais as suas principais atribuições? 

 

 

4) Quais os objetivos do Projeto Escola Democrática? Esse Projeto tem cumprid

 

S

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5
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6) Para a SEDUC -PE qual o significado  da Lei n° 11.708/99 que regulamenta a 

distribuição da quota estadual do Salário-Educação? 

 

7) A política educacional de Pernambuco buscou fortalecer a autonomia municipal, dentro de 

fundam

 

) O Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e financeira, firmado no ano 2000 

 

TERCEIRO MOMENTO: Qualidade da Educação pública como direito de todos 

enho dos alunos? 

 da aprovação

uma perspectiva de descentralização?  

 

8) Quais as finalidades da transferência progressiva da Educação Infantil e do ensino 

ental de 1ª a 4ª série para os municípios? 

9

entre Estado e Municípios impulsionou o processo de municipalização do ensino? 

 

1) Qual o conceito de qualidade da educação que foi incorporado nas propostas, programa e 

projetos do período 1999-2002? 

 

2) Quais as teorias que deram base ao conceito de qualidade da educação no período 1995-

1998? 

 

3) Em algum momento houve uma avaliação para análise dos resultados do processo de 

municipalização do ensino e seus reflexos no desemp
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4) Qual a relevância do Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e financeira, 

firmado no ano 2000 entre Estado e Municípios para a reorganização de rede de ensino, 

diante da necessidade de uma educação pública de qualidade? 

5) Q

diant palização do ensino na perspectiva da melhoria da qualidade da educação?  

 

 

) Como se originou o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) no ano de 

 

) Quais as ações desenvolvidas pelo Programa de Melhoria da Qualidade da Educação de 

 

 

 

 

uais as estratégias montadas pela SEDUC-PE no sentido de dar suporte aos municípios 

e da munici

6) O apoio técnico oferecido pelo CEAEM proporcionou a melhoria da educação municipal? 

7

2000? Como se deu o processo de implantação? 

8

Pernambuco? Quais os resultados para a educação municipal? 

 

 

 



 185

ANEXO IV 

 

FICHA REGISTRO DE ENTREVISTA 

N° 

ata:_____/______/_________ 

N° 

ipo de entrevista:___________________________________________________ 

Nom

ndereço:__________________________________________________________ 

ível de escolaridade:________________________________________________ 

F  pesquisa (1995-2002):_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Função atual:________________________________________________________________ 

cervo pessoal sobre o tema em estudo:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

bservações:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

da entrevista:___________  

D

Hora:_____________________ 

da fita cassete:___________________ 

T

Lugar de realização da entrevista:_______________________________________ 

e do entrevistado:________________________________________________ 

E

Naturalidade:_______________________Data de nascimento:____/_____/______ 

N

Identidade:_____________________________CPF:_______________________ 

unções no período de interesse da

_

___________________________________________________________________________

A

___________________________________________________________________________

O

 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RESUMO 
	Este trabalho teve como objetivo investigar a atuação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco - UNDIME-PE - no processo de formulação e execução das políticas educacionais no âmbito do estado de Pernambuco, no período de 1995 a 2002, em especial no tocante à educação infantil e ao ensino fundamental. Para tanto, partiu-se do exame do processo de descentralização que vem sendo praticado no Brasil mediante o repasse de atribuições para o poder local, induzindo à municipalização do ensino. A pesquisa, de caráter qualitativo, procurou apreender como se efetivaram as relações da UNDIME-PE com o governo estadual nesse processo, considerando o regime de colaboração inscrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os conceitos de democracia, descentralização e municipalização constituíram categorias analíticas que orientaram a coleta dos dados por meio de análise documental e de entrevistas semi-estruturadas. Os resultados revelaram que a UNDIME-PE assumiu iniciativas voltadas para a transformação da cultura de hierarquia e de centralização, que colocavam os municípios na condição de entes subordinados às determinações da esfera estadual. Neste percurso, a UNDIME-PE tem participação ativa no processo de formulação e implementação da política educacional de Pernambuco, contribuindo para a valorização do poder local, mediante a defesa da autonomia municipal, na perspectiva de melhoria da qualidade da educação pública. 
	Palavras-chave: Política Educacional, UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco, Regime de colaboração, Educação Municipal e Descentralização. 
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